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CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA COLABORAR 
EN ACTIVIDADES E PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE 

OBRA OU SERVIZO DETERMINADO 

 
A Universidade de Santiago de Compostela convoca Concurso Público Nº 6/2014 para contratar a 
persoal que especificamente colabore nas actividades e proxectos de investigación que figuran 
nos anexos a esta Resolución Reitoral, de acordo coas seguintes bases.  
 
1.-OBXECTO 

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades e 
proxectos de investigación que figuran nos anexos I  e II da presente convocatoria.  

O persoal contratado colaborará especificamente na actividade ou proxecto de investigación 
para o que é contratado. 

 

2.-REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

Para seren admitidos os aspirantes, ademais de cumprir os requisitos específicos esixidos na 
actividade ou proxecto de investigación para a que realicen a súa solicitude e que figuran no 
anexo I e II desta convocatoria, deberán posuír no día de remate de presentación de solicitudes e 
mantelos ata a data de sinatura do contrato, os seguintes requisitos de carácter xeral: 

 Ser español ou nacional dalgún dos demais estados membros da Unión Europea ou 
nacional dalgún estado, ao que, en virtude de tratados internacionais celebrados pola 
Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de 
traballadores. 

 Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos 
españois e dos nacionais dalgún dos demais estados membros da Unión Europea, e cando 
así o prevea o correspondente tratado, ou dos nacionais dalgún estado ao cal en virtude 
dos tratados internacionais  celebrados pola Unión Europea e ratificados por España lle 
sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados 
de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións, poderán participar os seus 
descendentes e os do seu cónxuxe, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade 
que vivan ás súas expensas. 

 Os estranxeiros que non estando incluídos no parágrafos anteriores se atopen con 
residencia legal en España. 

 Ter cumpridos os  16 anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa. 

 Estar en posesión da titulación valida en España que se indique nos anexos I e II da 
convocatoria. 
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 Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa 
incompatible co desempeño das correspondentes funcións. 

 

 Non estar separado, mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións públicas nin estar inhabilitado para o desempeño das funcións públicas. 

 
 
3.-SOLICITUDES 
 
Quen desexe participar neste proceso selectivo deberá solicitalo ao reitor da USC en instancia, 
segundo o modelo que figura como anexo III desta convocatoria, no prazo de dez (10) días 
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria. 
 
As solicitudes serán presentadas nos Rexistros Xerais da USC, sitos no Colexio San Xerome, Praza 
do Obradoiro s/n, 15782 Santiago de Compostela, nos Servizos Centrais do Campus de Lugo, 
Edificio Biblioteca Intercentros, 27002 Lugo, no Rexistro da Oficina de Investigación e Tecnoloxía, 
edificio Cactus, Campus Vida, 15782, Santiago de Compostela ou por calquera dos 
procedementos establecidos no artigo 38 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
 
4.-DOCUMENTACIÓN 
 
Os aspirantes, para seren admitidos ao proceso selectivo, acompañaran necesariamente á súa 
solicitude a seguinte documentación: 
 

 Fotocopia simple da certificación académica na que consten as cualificacións obtidas nos 
seus estudos As certificacións dos estudos realizados no estranxeiro deberán presentarse 
coas correspondentes traducións oficiais ao español ou galego, que deberá facerse por un 
tradutor xurado debidamente autorizado en España. 

 Fotocopia simple da documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos esixidos 
no anexo I e II da convocatoria. 

 Fotocopia simple da documentación xustificativa dos méritos alegados. 
 
5.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o reitor da USC ditará resolución, declarando 
aprobada a listaxe provisional de admitidos e excluídos. 
 
Os aspirantes excluídos, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao 
da publicación da citada resolución, para poder emendar os defectos que motivaron a súa 
exclusión. 
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Os aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non emenden a exclusión ou aleguen a omisión, 
xustificando o dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán definitivamente 
excluídos. 
 
O feito de figurar na listaxe de admitidos non prexulga que se lles recoñeza ás persoas 
interesadas a posesión dos requisitos esixidos, que terán que acreditarse non seu momento. 
 
6.-COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
A Comisión de selección encargada de resolver esta convocatoria estará composta por: 
 
Presidente: Francisco González García Vicerreitor de Investigación e Innovación. 
Secretario: Emilio Santos Vigo, Xefe do Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D 
Vogais: 

Rogelio Conde-Pumpido Tourón,  Director da Área de Xestión e Valorización de I+D 
 Dolores Pérez Meiras, investigadora da USC. 

O investigador principal da actividade ou proxecto de investigación propoñente da praza, 
que figura nos anexos I e II destas bases. 
 

A Comisión de selección constituirase para cada unha das prazas que figuren nos anexos I  e II 
destas bases, formando parte da mesma o investigador proposto da devandita praza. 
 
Os membros da comisión deberán de absterse de intervir, notificándollo ao reitor da 
Universidade, cando concorran neles circunstancias previstas  no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, ou se realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas  nos 
cinco anos anteriores á publicación deste proceso selectivo. 
 
Así mesmo os aspirantes poderán recusar aos membros da comisión cando concorran algunha 
das circunstancias antes citadas. 
 
Logo da convocatoria do presidente, constituirase a comisión, coa asistencia da maioría absoluta 
dos seus membros. Na dita sesión, o tribunal acordará todas as decisións que lle correspondan 
para o correcto desenvolvemento das probas selectivas. 
 
A partir da súa constitución a comisión, para actuar validamente, requirirá a presenza da maioría 
absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes. 
 
A comisión resolverá todas as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas así como 
o que se deberá facer nos casos non previstos. 
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O investigador propoñente á vista das solicitudes presentadas e dos criterios de baremación 
publicados deberá presentar á comisión de selección, da que forma parte , un informe razoado 
no que avaliará e priorizará as solicitudes presentadas.  
  
7.-CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS 
 
As características dos contratos son as establecidas, para cada caso concreto, nos anexos I e II 
desta convocatoria. 
 
8.-NATUREZA DOS CONTRATOS 
 
A contratación  non implica ningún compromiso en canto á posterior incorporación ao cadro de 
persoal da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
9.-RESPONSABILIDADES SUBSIDIARIAS 
 
As persoas contratadas deberán manter a confidencialidade da actividade que realicen, así como 
gardar sixilo de todas as cuestións e asuntos inherentes á mesma e das que sexa coñecedor.  
 
10.-CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 
Os criterios de baremación que se terán en conta serán os figuran, para cada praza en concreto, 
nos anexos I e II desta convocatoria. 
 
11.-PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 
 
A comisión de selección tendo en conta os criterios de baremación publicados valorará os 
méritos alegados polos aspirantes. Soamente poderán ser considerados aqueles méritos obtidos 
ata a data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes. 
 
Os resultados provisionais publicaranse, establecéndose un prazo de reclamacións de 3 días 
naturais. Vistas as reclamacións ou transcorrido dito prazo sen que se tivese presentado 
ningunha, publicaranse os resultados definitivos. 
 
A comisión, para elaborar a proposta de adxudicación ordeará as solicitudes de maior a menor, 
correspondendo a proposta de adxudicación ao aspirante con maior puntuación. Dita proposta 
elevarase á Vicerreitoría de Investigación e Innovación, para a súa adxudicación. 
 
A Comisión de selección en caso de evidenciarse a inadecuación dos méritos dos aspirantes ao 
perfil obxecto da convocatoria poderá declarar motivadamente a non adxudicación do posto 
convocado. 
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12.-NOTIFICACIÓN AOS ASPIRANTES 
 
De acordo co artigo 59.6b) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, as publicacións detalladas nestas 
bases, así como a información doutros actos que dela se deriven que requiran publicación, a 
efectos de notificación realizaranse no taboleiro de anuncios da Reitoría, única notificación 
válida, a efectos do artigo antes mencionado. 
 
Así mesmo serán publicadas no taboleiro de anuncios da Vicerreitoría de Coordinación do 
Campus de Lugo , no taboleiro de anuncios da Oficina de Investigación e Tecnoloxía e na páxina 
web da Vicerreitoria http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129 
 
Contra a presente resolución que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso 
contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa 
publicación de conformidade cos artigos 46 e 10.1º.a) da Lei da Xurisdición contencioso-
administrativa, aprobada por Lei 29/1998, do 13 de xullo. 
 
Non obstante os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun 
mes perante o órgano que o ditou. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-
administrativo anteriormente indicado en tanto non recaia resolución expresa ou presunta do 
recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. 
 

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2014 
 
Por delegación do Reitor 
(Resolución do 10/08/2011, DOG 18/08/2011) 
O Vicerreitor de Investigación e Innovación, 
 
 

 
 
 
 
 
Francisco González García 

 09 /06/2014 

510 

mailto:cittinfo@usc.es
http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129


 VICERREITORÍA  DE INVESTIGACIÓN  

E INNOVACIÓN 

Oficina de Investigación e Tecnoloxía 

Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D 

Edificio CACTUS – Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela 

Tel. 881816201- Fax 881 547 077 

Correo electrónico: cittinfo@usc.es 

http://imaisd.usc.es 

ANEXO I 

 

PROXECTO 
 

Título da actividade:  Proxecto eMolExpert: Sistema integrado de software para a xestión de datos 
moleculares e analíticos na nube e o uso de intelixencia artificial para o apoio a decisión 
científicas.Conecta-Peme 
Referencia da actividade:  2013-CE384.00 
Investigador Principal: Manuel Mucientes Molina 
Centro de traballo  : CITIUS 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:           Análise, deseño, implementación e probas de métodos de regresión 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual:  1173 ,00€ 
Duración do contrato:  5 meses  
Data inicio prevista:   01/08/2014 
Data fin prevista:   31/12/2014 
Xornada laboral:  tempo  completo 
Categoría: Axudante de apoio a investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:  Bacharelato 
 
MÉRITOS: 1.Experiencia acreditada en desenvolvemento de aplicacións de data mining e/ou intelixencia 
artificial (30 puntos) .2  Formación en soft computing (30 puntos). 3. Entrevista persoal  (40 puntos). 
 Os candidatos que non superen os 60 puntos nos 2 primeiros apartados non pasarán a fase 3.  
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PROXECTO 
 

 Título da actividade:  Proxecto eMolExpert: Sistema integrado de software para a xestión de datos 
moleculares e analíticos na nube e o uso de intelixencia artificial para o apoio a decisión 
científicas.Conecta-Peme 
Referencia da actividade:  2013-CE357 
Investigador Principal: Manuel Mucientes Molina 
Centro de traballo  : CITIUS 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:  Análise, deseño, implementación e probas de métodos de selección de instancias 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual:   1173,00€ 
Duración do contrato:  5 meses  
Data inicio prevista:   01/08/2014 
Data fin prevista:   31/12/2014 
Xornada laboral:  tempo  completo 
Categoría: Axudante de apoio a investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:  Bacharelato 
 
MÉRITOS:  1 Experiencia acreditada en desenvolvemento de aplicacións de data mining e/ou intelixencia 
artificial (30 puntos) 2.  Formación en soft computing (30 puntos). 3. Entrevista persoal  (40 puntos). 
 Os candidatos que non superen os 60 puntos nos 2 primeiros apartados non pasarán a fase 3.  
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PROXECTO 

Título da actividade:  Proxecto eMolExpert: Sistema integrado de software para a xestión de datos 
moleculares e analíticos na nube e o uso de intelixencia artificial para o apoio a decisión 
científicas.Conecta-Peme 
Referencia da actividade:  2013-CE384.01 
Investigador Principal: Manuel Mucientes Molina 
Centro de traballo  : CITIUS 

 
 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:           Análise, deseño, implementación dunha ferramenta gráfica para espectroscopia 

de moléculas 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual:  1173, 00€ 
Duración do contrato:  2 meses  
Data inicio prevista:   24/09/2014 
Data fin prevista:   15/11/2014 
Xornada laboral:  tempo  completo 
Categoría:  Investigador en formacion 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións: Grao en  Enxeñaría Informática. Deberán estar matriculados na USC nun programa de 
doutoramento 
 
 
MÉRITOS:  1 .Titulación de posgrao en Tecnoloxías da Información (20 puntos). 2. Experiencia acreditada 
en desenvolvemento de aplicacións de data mining e/ou intelixencia artificial (20 puntos) 3.  Formación 
en soft computing (20 puntos). 4.  Participación en proxectos de I+D+i (20 puntos) 5. Entrevista persoal  
(20 puntos). 
 Os candidatos que non superen os 70 puntos nos 4 primeiros apartados non pasarán a fase 5.  
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PROXECTO 
 

Título da actividade:  Química supramolecular e nanotubos peptídicos QSNTP. Consolidación e 
estruturación GI-2132 
Referencia da actividade:  2013-PG047 
Centro de traballo  :  CIQUS 
Investigador Principal:  Juan Ramón Granja Guillán 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:            Estudo supramolecular de péptidos cíclicos 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual:  800,00 € 
Duración do contrato:  7 meses  
Data inicio prevista:   01/12/2014 
Data fin prevista:   30/06/2015 
Xornada laboral:  tempo  parcial 
Categoría: Investigador en  formación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións: Licenciado/a  ou Grao  en  Química  Deberán estar matriculados na USC nun programa de 
doutoramento 
 
MÉRITOS:   expediente acadêmico ( 30 %), experiencia en autoensamblaxe de ciclopéptidos (50%), 
entrevista persoal  aos candidatos que acaden as tres mellores puntuacións(20%) 

mailto:cittinfo@usc.es


 VICERREITORÍA  DE INVESTIGACIÓN  

E INNOVACIÓN 

Oficina de Investigación e Tecnoloxía 

Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D 

Edificio CACTUS – Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela 

Tel. 881816201- Fax 881 547 077 

Correo electrónico: cittinfo@usc.es 

http://imaisd.usc.es 

PROXECTO 
 

Título da actividade:  Consolidación e estruturación GI-1914. Modelos de optimización, decisión, 
estatística e aplicación (MODESTYA) 
Referencia da actividade:  2013-PG064 
Centro de traballo  :  Facultade de Matemáticas 
Investigador Principal:  Wenceslao  González Manteiga 

 

Número de prazas:  

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:    Modelización de recursos na xestión de extinción de incendios forestais, modelización 

na predición de indicadores medioambientais 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual:  1462,50 € 
Duración do contrato:  3,5 meses  
Data inicio prevista:   15/07/2014 
Data fin prevista:   31/10/2014 
Xornada laboral:  tempo  completo 
Categoría: Técnico superior de apoio á investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións: Licenciado/a  ou Grao  en  Matemáticas ou Estatística 
 
Méritos:   expediente acadêmico (5 puntos), cursos adicionais de máster e/ou doutorado en Estatística (2 
puntos), coñecementos en modelos da Estatística e a Investigación Operativa (2 puntos), coñecementos 
de R (1 punto) 
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ANEXO II  

PROXECTO 
 

Título da actividade:  La relación entre ciencia y cultura común en las representaciones sociales del 
cambio climático: aportes a la educación y comunicación sobre los riesgos climáticos 
Referencia da actividade:  2012-PN174 
Centro de traballo  :  Facultade de Ciencias de la Educación 
Investigador Principal:  Pablo Angel Meira Cartea 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:     Deseñar instrumentos de investigación, aplicar, transcribir e codificar cuestionarios, 

relizar, transcribir e codificar grupos de discusión, analizar datos mediante programas informáticos, divulgar 

resultados (páxina web e congresos) 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual : 634,00 € 
Duración do contrato: 8  meses  
Data inicio prevista:   01/10/2014 
Data fin prevista:   31/05/2015 
Xornada laboral:  tempo  parcial 
Categoría: Técnico Superior de Apoio á Investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:  Licenciado ou Grao en Educación Social, Humanidades, Pedagoxía ou Socioloxía 
 
MÉRITOS:  Máster universitario ou Diploma de Estudos Avanzados no eido da educación e/ou educación 
ambiental (20%), experiencia investigadora en liñas de investigación vinculadas á educación ambiental e 
ao cambio climático (45%), coñecementos de idiomas e de programas de tratamento de información 
cuantitativa e cualitativa (10%), entrevista persoal  (25%) 
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PROXECTO 
 

Título da actividade:   Estudio morfogenético del léxico español 
Referencia da actividade:  2012-PN079.00 
Centro de traballo  :   Facultade de Filoloxía 
Investigador Principal:  Jesús Pena Seijas 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:    Análise e introdución de datos na BDME 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual :  625,00 € 
Duración do contrato:  3 meses  
Data inicio prevista:   01/09/2014 
Data fin prevista:   30/11/2014 
Xornada laboral:  tempo  parcial 
Categoría: Técnico Superior de Apoio á investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:   Licenciado/a ou Grao en Enxeñería Informática 
 
MÉRITOS:  expediente acadêmico (45 %), experiencia acreditada en traballos con bases de datos léxicas e 
visualización de termos relacionados (45 %), entrevista persoal aos candidatos que acaden as tres 
mellores puntuacións 
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PROXECTO 
 

Título da actividade:   Estudio morfogenético del léxico español 
Referencia da actividade:  2012-PN079.01 
Centro de traballo  :   Facultade de Filoloxía 
Investigador Principal:  Jesús Pena Seijas 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar:    Análise e introdución de datos na BDME 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual :  625,00 € 
Duración do contrato:  3 meses  
Data inicio prevista:   01/09/2014 
Data fin prevista:   30/11/2014 
Xornada laboral:  tempo  parcial 
Categoría: Técnico Superior de Apoio á investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:   Licenciado/a ou Grao en Filoloxía Hispánica, ou Lingua e Literatura españolas 
 
MÉRITOS:  expediente acadêmico (40 %), formación específica en gramática histórica, morfoloxía e léxico 
(45 %), entrevista persoal aos candidatos que acaden as tres mellores puntuacións 
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E INNOVACIÓN 
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PROXECTO 
 

Título da actividade:   Sistema renina-angiotensina en la sustancia negra 
Referencia da actividade:  2012-PN109 
Centro de traballo  :   CIMUS 
Investigador Principal:  José Luis Labandeira García 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar: Manexo de HPLC, cultivos de células dopaminerxicas, preparación e análisis de modelos 

animais de Parkinson, test de comportamento animal, técnicas de Bioquímica e bioloxía molecular 

inmunohistoquímica 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual : 1250 ,00 € 
Duración do contrato:  6 meses  
Data inicio prevista:   02/09/2014 
Data fin prevista:   01/03/2015 
Xornada laboral:  tempo  completo 
Categoría: Investigador en  formación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:   Licenciado/a ou Grao en  Medicina, Farmacia, Bioloxía . Deberán estar matriculados na USC 
nun programa de doutoramento 
 
MÉRITOS:  manexo de HPLC/Coulochem para determinacións de dopamina e outros (3 puntos), 
experiencia con modelos in vivo e in vitro de Parkinsonismo (3 puntos), evaluación de test de 
comportamento motor (2 puntos), coñecementos acreditados en métodos de bioquímica, bioloxía 
molecular e inmunohistoquímica en tecido cerebral (2 puntos) 
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E INNOVACIÓN 
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http://imaisd.usc.es 

PROXECTO 
 

Título da actividade:   Discursos, imágenes y prácticas culturales sobre Santiago de Compostela como 
meta de los caminos de Santiago. 
Referencia da actividade:  2012-PN159 
Centro de traballo  :   Facultade de Filoloxía 
Investigador Principal:  Elias J. Torres Feijóo 

 

Número de prazas: 1 

 

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO 

Traballo a realizar: Avaliación e exploración de datos e deseño de publicacións 

CONDICIÓNS DO CONTRATO 

Retribución bruta mensual :  780,00 € 
Duración do contrato:  6 meses  
Data inicio prevista:   16/07/2014 
Data fin prevista:   15/01/2015 
Xornada laboral:  tempo  parcial 
Categoría: Técnico Superior de Apoio á investigación 

 REQUISITOS  E MÉRITOS DOS CANDIDATOS 

REQUISITOS 
 
Titulacións:   Licenciado/a ou Grao en Socioloxía 
 
MÉRITOS:  A) C.V. coñecementos e experiencia  en estudos da cultura,metodoloxía e práctica 
investigadora , (25 %)  experiencia en traballo con entrevistas quantitativas e qualitativas: práctica e 
organización  (10%), coñecementos de estatística e organización da información (15%), idiomas : 
português e inglês (10 %) 
B )  Entrevista (habilidades de traballo en equipo, creatitividade, solución de problemas ,entre outros )  
(40 %) 
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ANEXO III 

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA PÚBLICA 6/2014 DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL 
PARA COLABORAR EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE OBRA OU SERVIZO 
DETERMINADO 

Datos persoais 

Nome    Apelidos                            NIF  
      
Data nacemento: 

Domicilio a efectos de notificación 

Rúa, número, planta, porta:        C.P.: 
 
Municipio, provincia:       Teléfono: 
 
e-mail a efectos notificación: 

Datos da actividade de investigación para a que presenta a solicitude 

Título da actividade: 

Referencia Praza :                                                    Investigador Principal: 

 Centro:                                                                      Titulación : 

Tese de Doutoramento: indicar se está matrículado na Tese de Doutoramento :  SI            NON   

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: FOTOCOPIA DA CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSOAL , NAS PRAZAS NAS QUE 

SE VALORE O EXPEDIENTE DEBERÁ REFLECTIR A NOTA MEDIA, FOTOCOPIA DO TÍTULO, E FOTOCOPIA DOS 

MÉRITOS ALEGADOS 

EXPÓN 

 
 
 
 
 

 
SOLICITA 

 
 
 
 

 
________________________________________, a ________ de ___________________ de ________ 
 

Sinatura, 
 
 

SR. REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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