
Resolución do 19 de decembro de 2013, da Presidenta do Consello de 

Administración da S.A Xestión do Plan Xacobeo pola que se fai pública a lista 

definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección para o posto de 

director/a xerente da S.A de Xestión do Plan xacobeo. 

 

De conformidade co establecido  nas bases da convocatoria para o posto de director/a 

xerente da SA de Xestión do Plan Xacobeo, e unha vez revisadas as alegacións 

formuladas á lista provisional  de admitidos e excluídos publicada por resolución de 13 

de decembro de 2013  

 

RESOLVO 

 

Primeiro.- Aprobar as listas definitivas de admitidos e excluídos, que figuran no Anexo 

I de esta resolución.  

Segundo.- Conceder un prazo de ata as 14 horas do luns día 23 de decembro de 2013  

para presentar a memoria de actividades a que se refire o punto seis das bases 

reguladoras. Aqueles aspirantes que tiveran presentado a memoria de actividades coa 

solicitude de participación no proceso non terán que aportala. 

A memoria  deberá presentarse no Rexistro da Sociedade Anónima de Xestión do Plan 

Xacobeo (Av. Fernando de Casas Novoa, Pavillón de Galicia, San Lázaro, 15707 

Santiago de Compostela). A presentación en lugar distinto do sinalado será causa de 

rexeitamento ou exclusión.  

Terceiro.- O Tribunal comezará as súas actuacións o día 23 de decembro ás 17 horas na 

sede da  Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo. 

A presente resolución farase pública na páxina Web e taboleiro de anuncios da 

Sociedade. 

 

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2013 

A Presidenta do Consello de Administración. 

 

María Nava Castro Dominguez 



Anexo I. 

 

Relación de Admitidos 

 

María Reyes Cabero Dominguez. 

Gustavo Marcos Cancelas. 

Ana Mesía Lopez. 

Rodrigo Veiga Alonso 

Jose Carlos Fernandez-Barja Martinez. 

María Diz Rodriguez. 

Rafael Sanchez Bargiela. 

Jesús Aser Fole Osorio. 

Norman Perez Sanchez-Orozco 

María Graciela Pedrosa Saborido 

 

Relación de Excluídos. 

 

Lorena Rey Barral (1). 

Fátima Cachafeiro Blanco (1).  

Claudia del Pino Martinez (1).  

Ana Belén Otero Paradela (1). 

 

(1) Carecer do título de grao ou licenciatura. O ter obtido un título de postgrao, como é o 

título oficial de Máster Universitario, non comporta a equivalencia dos estudos que deron 

acceso a este cun título de Grao. 


