CIFP Ferrolterra
Avenida Ramón y Cajal s/n , A Coruña
15403-Ferrol
cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para
participar no procedemento
Sede: 15006754 CIFP Ferrolterra
Ciclo: Mecanizado
Non hai solicitantes excluídos por non emendar a súa documentación

Fin da listaxe do ciclo Mecanizado

CIFP Ferrolterra Mecanizado

10/03/2017
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CIFP Ferrolterra
Avenida Ramón y Cajal s/n , A Coruña
15403-Ferrol
cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para
participar no procedemento
Sede: 15006754 CIFP Ferrolterra
Ciclo: Electromecánica de vehículos automóbiles
33328638M PAZ IGLESIA, LUIS
Unidades de competencia solicitadas
UC0130_2 Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos. dirección e suspensión
UC0131_2 Manter os sistemas de transmisión e freos.
UC0132_2 Manter o motor térmico
UC0133_2 Manter os sistemas auxiliares do motor térmico.
UC0626_2 Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos
UC0627_2 Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos
UC0628_2 Manter os sistemas de seguridade e confortabilidad de vehículos

Fin da listaxe do ciclo Electromecánica de vehículos automóbiles

CIFP Ferrolterra Electromecánica de vehículos automóbiles
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CIFP Ferrolterra
Avenida Ramón y Cajal s/n , A Coruña
15403-Ferrol
cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para
participar no procedemento
Sede: 15006754 CIFP Ferrolterra
Ciclo: Instalacións eléctricas e automáticas
Non hai solicitantes excluídos por non emendar a súa documentación

Fin da listaxe do ciclo Instalacións eléctricas e automáticas

CIFP Ferrolterra Instalacións eléctricas e automáticas

10/03/2017
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CIFP Ferrolterra
Avenida Ramón y Cajal s/n , A Coruña
15403-Ferrol
cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para
participar no procedemento
Sede: 15006754 CIFP Ferrolterra
Ciclo: Carrozaría
Non hai solicitantes excluídos por non emendar a súa documentación

Fin da listaxe do ciclo Carrozaría

CIFP Ferrolterra Carrozaría

10/03/2017
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CIFP Ferrolterra
Avenida Ramón y Cajal s/n , A Coruña
15403-Ferrol
cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para
participar no procedemento
Sede: 15006754 CIFP Ferrolterra
Ciclo: Soldadura e caldeiraría
76939470P FERNANDEZ FERNANDEZ, ROBERTO
Unidades de competencia solicitadas
UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.
UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido.
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG).
UC0101_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con
arco.
UC1139_2 Trazar e cortar chapas e perfís
UC1140_2 Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1141_2 Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintería metálica.
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe
25198179T MARTINEZ ACEBO, FERNANDO
Unidades de competencia solicitadas
UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.
UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido.
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG).
UC0101_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con
arco.
UC1139_2 Trazar e cortar chapas e perfís
UC1140_2 Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1141_2 Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintería metálica.
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe
32655475Y MÉNDEZ PRIETO, URBANO
Unidades de competencia solicitadas
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe
76907808V PARAMOS MARTINEZ, GUILLERMO JOSE
Unidades de competencia solicitadas
UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.
UC1140_2 Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe
79329012B PRIETO RAMOS, RAFAEL
Unidades de competencia solicitadas
UC1139_2 Trazar e cortar chapas e perfís
UC1140_2 Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1141_2 Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintería metálica.
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe

CIFP Ferrolterra Soldadura e caldeiraría

10/03/2017
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CIFP Ferrolterra
Avenida Ramón y Cajal s/n , A Coruña
15403-Ferrol
cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpferrolterra/

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente para
participar no procedemento
Sede: 15006754 CIFP Ferrolterra
Ciclo: Soldadura e caldeiraría
32705610R ROUCO LOPEZ, ANTONIO
Unidades de competencia solicitadas
UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG).
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe

Fin da listaxe do ciclo Soldadura e caldeiraría
O director/a da sede

ENRIQUE PAZO LÓPEZ

CIFP Ferrolterra Soldadura e caldeiraría
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