02-RESOLUCIONES ACIS
Siguiendo con los principios recogidos en la Ley 1/2016 del 18 de enero, de tranparencia y buen gobierno, la Agencia de
Conocimiento en Salud (ACIS), pone a disposición de los ciudadanos los siguientes contenidos:
Resoluciones
35. ACORDO do 06 de febreiro de 2020, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior de xestor de
proxecto para a Unidade de Asesoramento Científico -técnico, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos.
34.RESOLUCIÓN do 04 de febreiro de 2020 pola que se nomea o tribunal de selección dunha praza de titulado/a superior de xesto r de
proxecto para a Unidade de Asesoramento Científico -técnico.
33. RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral
temporal dunha praza de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Asesoramento Científico -técnico.
32. RESOLUCIÓN do 06 de maio de 2019 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre
designación, do posto de xefe/a do Servizo de Innovación Formativa.
31. RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2019 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de libre designación, do posto de
xefe/a do Servizo de Innovación Formativa.
30. ACORDO do 16 de xullo de 2018, do tribunal nomeado para a selección de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de
proxecto para a Unidade de desenvolvemento e innovación sanitaria, convocada por resolución do 20 de decembro de 2017
29. ACORDO do 02 de xullo de 2018, do tribunal nomeado para a selección de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de
proxecto para a Unidade de desenvolvemento e innovación sanitaria, convocada por resolución do 20 de decembro de 2017 (DOG nú m
9, do 12 de xaneiro de 2018), pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos neste proceso .
28. ACORDO do 28 de maio de 2018, do tribunal nomeado para a selección de dúas prazas de titulado/a superior de xestor de
proxecto para a Unidade de desenvolvemento e innovación sanitaria, convocada por resolución do 20 de decembro de 2017 (DOG nú m
9, do 12 de xaneiro de 2018), pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos neste proceso.
27. RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2018 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro
cuatrimestre de 2018 .
26. RESOLUCIÓN da Xerencia da ACIS sobre a contratación do xestor de investigación no marco do proxecto
0227_CODIGOMAIS_1_e - Programa De Cooperación Interreg V -A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.
25. RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2018 pola que se nomea o tribunal de selección de dúas prazas de titulado/a superior de xestor
de proxecto para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.
24. RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2018, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior para a Unidade
de Asesoramento Científico -Técnico, convocada por resolución do 11 de decembro do 2017 (DOG núm 241, do 21 de decembro do
2017), pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as coa baremación definitiva de méritos.
23. RESOLUCIÓN do 27 de febreiro do 2018, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior para a Unid ade
de Asesoramento Científico -Técnico, convocada mediante a Resolución do 11 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número
241, do 21 de decembro), pola que se lle dá publicidade do acordo de aprobación da relación definitiva de admitidos e excluíd os, coas
puntuacións provisionais de méritos de aspirantes admitidos .
22. RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2018, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior para a Unida de
de Asesoramento Científico -Técnico, convocada pola Resolución do 11 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 241, do
21 de decembro), pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos neste proceso.
21. RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2018 pola que se nomea o tribunal de selección dunha praza de titulado/a superior para a
Unidade de Asesoramento Científico -Técnico.
20. RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 20 de decembro de 2017 pola que se convoca
proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de tres prazas de titulado/a superior de xestor de prox ecto para a
Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.
19. RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral
temporal dunha praza de titulado/a superior para a Unidade de Asesoramento Científico -técnico .
18. RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2017 pola que se da publicidade ás persoas investigadoras premiadas en virtude da
Resolución do 30 de outubro de 2017 pola que se aproban e publican as bases reguladoras dos premios de investigación sobre VI H
e/ou outras infeccións de transmisión sexual (ITS) 2017.
17. RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2017 pola que se aproban e publican as bases reguladoras dos premios de investigación sobr e

VIH e/ou outras infeccións de transmisión sexual (ITS) 2017.
16. RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2017 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo
cuadrimestre de 2017.
15. RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2017 pola que se anula a Resolución do 16 de xuño de 2017 pola que se convocou a provisión,
polo procedemento de libre designación, do posto de xefe/a do Servizo de Docencia.
14. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2017 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de libre designación, do posto de
xefe/a do Servizo de Docencia.
13. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2017 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de libre designación, do posto de
xefe/a do Servizo de Innovación Formativa.
12. RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2017 pola que se convoca a provisión, polo procedemento de libre designación, do posto de
xefe/a do Servizo de Xestión.
11. RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2017 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro
cuadrimestre de 2017.
10. RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2017, do tribunal nomeado para a selección de dúas prazas de titulado/a superior para a Unida de
de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria, convocadas pola Resolución do 27 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia nú mero
5, do 9 de xaneiro de 2017), pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as coa baremación definitiva de méritos .
9. RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017, do tribunal nomeado para a selección de dúas prazas de titulado/a superior para a Unida de
de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria, convocadas mediante a Resolución do 27 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Gali cia
número 5, do 9 de xaneiro de 2017), pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos coas puntuacións provis ionais de
méritos de aspirantes admitidos.
8. RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2017, do tribunal nomeado para a selección de dúas prazas de titulado/a superior para a
Unidade de desenvolvemento e innovación sanitaria, convocadas por resolución do 27 de decembro de 2016 (DOG núm 5, do 9 de
xaneiro de 2017) modificada por resolución do 9 de xaneiro de 2017 (DOG núm 9, do 13 de xaneiro), pola que se aproba a relaci ón
provisional de admitidos e excluídos neste proceso.
7. RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2017 pola que se nomea o tribunal de selección de dúas prazas de titulado/a superior para a
Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.
6. RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a resolución do 27 de decembro de 2016 pola que se convoca proceso
selectivo para a provisión mediante contrato laboral temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvo lvemento
e Innovación Sanitaria
5. RESOLUCIÓN do 27 de de cembro de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral
temporal de dúas prazas de titulado/a superior para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria
4. RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2016, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior para a Unida de
de desenvolvemento e innovación sanitaria, convocada por resolución do 21 de setembro de 2016 (DOG núm 186, do 29 de setembro ).
3. RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2016, do tribunal nomeado para a selección dunha praza de titulado/a superior para a Unidad e
de desenvolvemento e innovación sanitaria, convocada por resolución do 21 de setembro de 2016 (DOG núm 186, do 29 de setembro ),
pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos neste proceso.
2. RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2016 pola que se nomea o tribunal de selección dunha praza de titulado/a superior para a
Unidade de desenvolvemento e innovación sanitaria.
1. RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2016 pola que se convoca proceso selectivo para a provisión mediante contrato laboral
temporal dunha praza de titulado/a superior de xestor de proxecto para a Unidade de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria.

