Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

32016765 - CIFP Portovello
Ciclo

Medio Xestión administrativa

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

76776487A

ALONSO RODRÍGUEZ, PAULA

52451733A
76819778P

BAAMONDE SILVA, MARÍA TERESA
BELOSO DAPARTE, PAULA MARÍA

35315904W

BOULLOSA MOURE, SANTIAGO

44448376W
76899487E
36135393R

DE SANTOS VÁZQUEZ, CONCEPCIÓN
DOMÍNGUEZ CERQUEIRA, CRISTINA
ESPERÓN PEÓN, ABIGAIL

76913982G
34989426D
36135943E

ESTÉVEZ GARCÍA, SUSANA
FERNÁNDEZ PATO, MANUEL
GONZÁLEZ CARRILLO, MARITZA IRENE

76719188C
34969607Q
36098528M
34967869A

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ROSA MARY
IGLESIAS RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA
MARTÍNS BOUZÓN, CRISTINA
PÉREZ CARIDE, BEATRIZ

49709569Z

REGO RAMOS, JÉNNIFER AIDA

44455205T
09797963D
76866951P
35570643Q
76909774M
76708016A

REÑONES FERREIRO, MARÍA
RIVERO RODRÍGUEZ, ANA
SÁNCHEZ REBOLLIDO, MARÍA NURIA
SANTOS GONZÁLEZ, MANUEL
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA ISABEL
VÁZQUEZ DORADO, MARÍA BELÉN

36064516X
34990187B

VELLOSO LAGO, ANTONIO JULIÁN
VICOS GONZÁLEZ, PATRICIA

UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0977_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,
UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0981_2.
UC0977_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2.
UC0975_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,
UC0980_2, UC0981_2.
UC0975_2, UC0977_2, UC0979_2, UC0981_2.
UC0977_2, UC0981_2.
UC0977_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,
UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0977_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0975_2, UC0976_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0979_2.
UC0980_2.
UC0981_2.
UC0233_2, UC0975_2, UC0977_2, UC0978_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

32016765 - CIFP Portovello
Ciclo
NIF

Medio Xestión administrativa
Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
UC0981_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Xestión administrativa
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

32016765 - CIFP Portovello
Ciclo

Medio Actividades comerciais

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33545458G

AIRA TOUZÓN, ALBA MARÍA

77007246A
76825705R

ALONSO MONTERO, BERTA ELENA
DA SILVA LEIVA, MARÍA TERESA

76995634Y
39460448S

FRAMIL RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL
GUEDELLA SOTELO, SARA

44449816Q
52472627J

IGLESIAS FLORES, CAROLINA LISSETTE
LUCES LÓPEZ, EUGENIA

36090594Y
33288134G
52471163K

SÁNCHEZ PÉREZ, IGNACIO PEGERTO
SANTIAGO MEDA, JOSÉ MANUEL
VEDE CALVELO, CRISTINA

UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2,
UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2,
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0811_2, UC1015_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1015_2,
UC2106_2.
UC2105_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1015_2,
UC2106_2.
UC1015_2.
UC0811_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1015_2,
UC2106_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC1015_2, UC2104_2,

UC1002_2, UC1015_2,

UC2104_2, UC2105_2,

UC2104_2, UC2105_2,

UC2104_2, UC2105_2,

Medio Actividades comerciais

Ourense, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

32016765 - CIFP Portovello
Ciclo
NIF

Medio Actividades comerciais
Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
ABEL OCAMPO SÁNCHEZ
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ADG307_2 - Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
UC0975_2- Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas
UC0977_2- Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de
xestión administrativa en relación co cliente
ADG308_2 - Actividades de xestión administrativa
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0973_1- Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e
eficiencia
UC0976_2- Realizar as xestións administrativas do proceso comercial
UC0978_2- Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesourería
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de Recursos Humanos
UC0981_2- Realizar rexistros contables
COM085_2 - Actividades de venda
UC0239_2- Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través das diferentes canles de comercialización
UC0240_2- Realizar as operacións auxiliares á venda
UC0241_2- Executar as accións do servizo de atención ao cliente, consumidor e usuario
UC1002_2- Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente, en actividades comerciais
COM318_3 - Organización e xestión de almacéns
UC1015_2- Xestionar e coordinar as operacións do almacén
COM631_2 - Actividades de xestión do pequeno comercio
UC2104_2- Impulsar e xestionar un pequeno comercio de calidade
UC2105_2- Organizar e animar o punto de venda dun pequeno comercio
UC2106_2- Garantir a capacidade de resposta e abastecemento do pequeno comercio
COM650_3 - Xestión comercial inmobiliaria
UC0811_2- Realizar a venda e difusión de produtos inmobiliarios a través de distintas canles de
comercialización

