Nº 99 Luns, 26 de maio de 2014
Universidade de Santiago de Compostela


RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2014 pola que se aproba e fai pública a listaxe definitiva de
persoas admitidas e excluídas e se convoca a persoa aspirante, pola quenda de acceso libre,
á realización do primeiro exercicio (probas de lingua galega) do proceso selectivo para cubrir
tres prazas da categoría profesional de técnico/a especialista de investigación, especialidade
química (resonancia magnética), grupo III, desta universidade.
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Venres, 30 de maio de 2014
Universidade da Coruña


RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2014 pola que se fai pública a modificación das bases que
rexen no concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes
ao persoal funcionario de administración e servizos, convocado por resolucións do 2 e do 21
de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 16 de xaneiro, e número 22, do 3
de febreiro).
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Actualidade- Portada
30 de maio do 2014[Cursos]
Premio ao mellor proxecto fin de carreira con licenza libre
VII edición
28 de maio do 2014[Cursos]
Por que non traballamos en equipo?
Obradoiro
27 de maio do 2014
Axudas á investigación da UDC 2014
Proposta provisional de axudas concedidas e desestimadas
27 de maio do 2014[Cursos]
Curso Iniciación á robótica con Lego Mindstorms EV3
Aberta a preinscrición
27 de maio do 2014
Axudas consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva
Convocatoria
26 de maio do 2014
Sesión ordinaria do Consello de Goberno
27 de maio de 2014

Actualidade- Pas
30 de maio do 2014[Persoal]
Modificación base 3ª relativa á titulación académica concurso de méritos
27 de maio do 2014[Persoal]
Puntuación provisional 3.º exercicio técnico/a en prevención
27 de maio do 2014[Persoal]
Notificación da Comisión de Valoración do concurso de méritos
27 de maio do 2014
Contrato no CIT para enxeñeiro/a industrial. Ref. 2014/CP/059
26 de maio do 2014[Persoal]
Puntuación fase a) dos méritos específicos concurso de méritos PAS funcionario

OUTROS- PAS
27 de maio do 2014
Contrato no CIT para enxeñeiro/a industrial. Ref. 2014/CP/059

PERSOAL- PAS
30 de maio do 2014
Modificación base 3ª relativa á titulación académica concurso de méritos
27 de maio do 2014
Puntuación provisional 3.º exercicio técnico/a en prevención
27 de maio do 2014
Notificación da Comisión de Valoración do concurso de méritos
26 de maio do 2014
Puntuación fase a) dos méritos específicos concurso de méritos PAS funcionario

CURSOS- PAS

