CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A
CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONTRATO EN RÉXIME TEMPORAL, DE
PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN PARA O CINBIO‐
UNIVERSIDADE DE VIGO
(Centro Singular De Investigación De Galicia 2016‐2019)
LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS EXCLUIDOS
De conformidade coas bases que regulan o procedemento de selección para a contratación, en
réxime temporal, de persoal de apoio a investigación para o Centro Singular de Investigación
CINBIO da Universidade de Vigo e de acordo á axuda concedida (resolución do 24 de novembro
de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das Axudas para
a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións
estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014‐2020) e unha vez finalizada a fase de entrevistas, faise pública a puntuación
total provisional dos/as candidatos/as. Asimesmo, publícanse os nomes das dúas persoas
seleccionadas provisionalmente para os postos e a lista provisional de agarda.
Ábrese un prazo de 5 días hábiles, a partir do día seguinte da publicación da lista, para
reclamacións en caso de diferir coas puntuacións (enviar alegacións ao enderezo electrónico
cinbio@uvigo.es) . Dito prazo rematará o 18 de maio de 2017 (incluído). Transcorrido ese prazo
publicaranse as puntuacións definitivas e candidatos/as seleccionados/as.

CINBIO 21. Electrofisioloxía. Posdoutoral.
1. Puntuación provisional do procedemento de selección (ordeados de maior
puntuación a menor).
Apelidos e Nome
Martinez Caballero, Sonia
Fernández Fernández, Diego
Kodirov, Sodikdjon A
Rivas Ramírez, Paula
Ghosh, Sourav
Ran, Dongzhi

Formación
25
30
25
30
20
15

CV
42
34
31
23
18
20

Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade
FEDER. Unha maneira de facer Europa.
Centro Singular de investigación de Galicia 2016‐2019

Total
67
64
56
53
38
35

Asinado: África González‐Fernández
Directora Científica do CINBIO
Vigo, 8 de maio 2017

