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RESOLUCNÓN DEF \JITIVA DA COÍ\¡VÜCATÜRIA PRÜXHüTOS
cooPERACrÓN (PCC). ANro zCI14

Esta vicerreitoría resolveu a coneesión de cious PCC na üfioina de
de conformidade coa proposta da Comisién avaliadona reunida o
persoas seleccionadas son as seguintes:

Persoas seleccionadas e eontias eoncedidas

n: C0ÑECEMEnTT0 DE

Cooperación e Voluntariado,
día 2 de nraio de 2014. As

NOME E APELID§§ PR§Mffif Rü §EGUNÜO

824 ü92 X 2.793 €
Vilariño, José Manuel 892 783 hl

As puntuacións das per§oes EU# üarlüürrersft e o baremo ¡:tilizad* figuran no anexü I desta
resolucién.

Contra esta resolución e de ce¡nfcrrnidade co que dispén o ar-tigo f '14 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídic«: das administraeiéns públieas e do procedemento
administrativo común, nrodificada pola Lei 4lf 999, as persüas interesadas poderán
interpoñer un recurso de alzada perante o Sr. Reit*r MagnÍfico no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte á publieacién dosta resolución, sen prexuízo de calquera outro recursü
que se estirne proeedente.

A Coruña, 2 de maio de 2ü14

A Vicerreitora de Relaciéns lnternacionais e Cooperaeión

Natalia Álvarez Lata
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ANEXO I

RESOLUCIéN PROVISORIA DA CONVÜÜATORIA PROXECTO§ Dffi COÑECEMEhITO DE
cooPERACréN (PCC). AN0 2014

A. Puntuacións das persoas eoncorrentes:

Dfrll número Yotal
32 824 092 X

34 892 7S3
t\¡

,}

t

B. Baremo (axustado á convocatoria do 2f de márzo de 2Ü14):

1. Currículo e experieneia en Gooperaeión ao desenvslvemento da persoa solicitante

(máx 3 puntos)

2. Contribución do proxecto a favorecer o desenvolvemento humanos e beneficie aos

grupos máis desfavorecidos (máx 2 puntos).

3. Entrevista persoal (máx 3 puntos)

4. Cursos de idiomas no caso de ser requiridos para o penfil solicitado (máx 2 puntos).

5. Execución do proxecto en países prioritarios pera a cooperacién galega segundo o

Plan Director da GooperaciÓn Galega 2Ü14-2017 (máx 2 puntns).

6.lnterese para a Universidade da Üoruña (máx 1 punto).

7. PDI/PA§ non perceptor da bolsa en anos anteriores. (máx 2 puntos).

MÍguez Mafiín,
Vanessa


