
 

 

CONSORCIO para o desenvolvemento de aplicacións  
para a Xestión Universitaria 

Xerencia 

 

RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS NO CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE 

POSGRAO - AVANZADO EN ORIENTACIÓN LABORAL ABERTA E LISTA DE AGARDA, 

EDICIÓN 2020 

AVISO IMPORTANTE 

Por circunstancias de forza maior no equipo docente, vémonos na obriga de aprazar o inicio do 

curso avanzado, pasando a primeira xornada ao vindeiro venres 23 de outubro. Lamentamos 

os inconvenientes. 

 

O cálculo da nota media do expediente realizouse en todos os casos segundo o previsto na 

resolución do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria, pola que se dispón a publicación do protocolo de colaboración 

subscrito entre a Consellería e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo 

para a valoración dos expedientes académicos. 

As persoas admitidas dispoñen de dous día hábiles (venres 16 e luns 19) para realizar o abono 

do prezo da matrícula e o envío do xustificante do mesmo, segundo as indicacións que recibirán 

nunha mensaxe posterior por correo electrónico. 

Aquelas persoas admitidas que non realizasen o pagamento neste prazo consideraranse 

desistidas, comezando a correr a lista de agarda a partires do martes 20, salvo renuncia previa 

de persoas admitidas. 

Aquelas persoas que, estando admitidas, non desexen realizar curso por calquera motivo, 

prégase que o comuniquen o antes posible no enderezo de correo electrónico pol@cixug.gal 

para convocar á seguinte persoa na lista de agarda. 

RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS 

14612088G 32802915Q  34955805Z  44829957J  52933955F  76623382D  

32666392K  33290294W  36121401q  46906059C  53112706W  76871250Y  

32711624N  33299293P  44088219W  47378845H  53191903X  76871452R  

32748482R  33549921M  44184576N  47386398G  53486514Z  78790678S  

32799665D  33998174B  44462472E  51061462J  76028918A  X3925289V  

 

LISTA DE AGARDA 

1. 36111433F  

2. 76991787T 

3. 76414402F  

4. 32819231W 

5. 33861852X  

6. 36060246H 

7. 32671954V  

8. 34274107J 

 

NOTA: na lista de agarda unicamente se inclúen aquelas persoas que achegaron a documentación solicitada para 

completar a preinscrición no curso. 

 

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020 
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