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DO 1 AO 8 DE XUÑO
1. CSIF IGUALDADE RECLAMA AOS PARTIDOS ESCENIFICAR UN PACTO DE ESTADO CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO EN CAMPAÑA

CSIF IGUALDADE RECLAMA AOS
PARTIDOS ESCENIFICAR UN PACTO
DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA
DE XÉNERO EN CAMPAÑA
Reunión
do
Grupo
Nacional
Secretarías de Igualdade de CSIF

de

A Central Sindical Independente e de
Funcionarios (CSIF), sindicato máis
representativo
nas
administracións
públicas e con presenza crecente no
sector privado, celebrou hoxe a reunión
do Grupo Nacional de Secretarías de
Igualdade, para trasladar ás diferentes
formacións
políticas
as
súas
reivindicacións neste ámbito, para as
próximas eleccións xerais.
Na reunión de hoxe e tras coñecer as cifras publicadas polo Instituto Nacional de Estatística, que constatan
o incremento dos casos de violencia de xénero, CSIF considera vital que os diferentes partidos demostren
altura política e escenifique un pacto de Estado contra a violencia de xénero no marco da campaña
electoral.
Para CSIF, a violencia de xénero de ve volver ao primeiro plano do debate social e político, tal e como
ocorreu hai anos cando se empezaron a promulgaron normativa e incrementar os recursos a todos os
niveis. Neste sentido, reclamamos renovar o compromiso público por parte dos diferentes axentes sociais,
políticos, líderes de opinión, medios, etc, e dar un novo impulso a este tipo de políticas.
Por parte de CSIF, reclamamos a reserva dunha cota do 2 por cento nas convocatorias de emprego público
para mulleres vítimas de violencia de xénero, como medida de apoio social, laboral e económico para saír
da súa situación, así como un protocolo de mobilidade efectiva sen diminución retributiva no ámbito das
administracións públicas.
O Grupo Nacional de Secretarías de Igualdade tamén propoñerá aos partidos a instauración de bolsas de
horas, tanto na Administración como no sector privado, para compatibilizar a vida laboral e familiar;
equiparar o permiso de paternidade e maternidade; e establecer un complemento de maternidade e
adopción con independencia do número de fillos, para todo tipo de parellas e para mulleres funcionarias
que se xubilan aos 60 anos.
Madrid, 7 de xuño de 2016
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2. TRIBUNAIS E HORA DA PROBA DE ACREDITACIÓN DO COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA NO
CONCURSO-OPOSICIÓN
CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Composión dos tribunais que
xulgarán
a
proba
de
acreditación do coñecemento
da lingua galega no concursooposición
ao
corpo
de
inspectores
de
educación,
secundaria,
técnicos
de
formación
profesional
e
mestres para o ano 2016
Resolucións de 31 de maio de
2016, da Dirección Xeral de
Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composión dos tribunais que
xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e da lingua castelá nos procedementos
selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino
secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento
de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de
ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de
Galicia convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia de 19 de abril), e pola que se
fai pública a data, a hora e o lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua
galega nos citados procedementos selectivos.
Data: 17 de xuño de 2016.
Hora: ás 17.00 horas.
Lugar: IES As Fontiñas, rúa de Estocolmo, 5, Santiago de Compostela (A Coruña).
Terceiro. Os opositores que teñan que facer a proba de lingua galega matriculados para o ingreso no corpo
de mestres actuarán ante o tribunal número 1.
Os restantes corpos actuarán ante o tribunal número 2.
Cuarto. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros do tribunal que necesiten desprazarse
para o exercicio de tal función e teñan dereito a percibir as axudas e gastos de viaxe de acordo coa
lexislación vixente. Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do
7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo), e
deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado
decreto.

Para máis información preme aquí:
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3. CONVOCATORIA DO PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
CONSELLERÍA DE
UNIVERSITARIA

CULTURA, EDUCACIÓN E

ORDENACIÓN

Convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso
2016/2017
Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora
de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con
fondos públicos para o curso 2016/17.
O prazo será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no
Diario Oficial de Galicia

Para máis información preme aquí:

4. CURRÍCULO DO CICLO FORMATIVO TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN DESEÑO E EDICIÓN
DE PUBLICACIÓNS IMPRESAS E MULTIMEDIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
DECRETO 58/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de
técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e
Multimedia.

para o seu cumprimento e garantía.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que
é da competencia plena da Comunidade Autónoma de Galicia o
regulamento e a administración do ensino en toda a súa extensión,
niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas
competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución
e nas leis orgánicas que, conforme o punto 1 do seu artigo 81, o
desenvolvan, das facultades que lle atribúe ao Estado o número 30
do punto 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección precisa

Para máis información preme aquí:
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5. PREMIOS DA CULTURA GALEGA PARA O ANO 2016
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ORDE do 20 de maio de 2016 pola que se convocan os Premios da Cultura Galega para o
ano 2016.
Con data do 24 de setembro de 2010 creáronse os Premios da Cultura Galega co obxecto
de apoiar o labor creativo na Comunidade e a súa expansión nos novos espazos que se
abren na actualidade.
Mediante esta orde establécense as bases que rexerán a concesión dos Premios da Cultura Galega e
procédese á súa convocatoria para o ano 2016.
Obxecto e contido dos premios
1. Concederase un único premio en cada unha das modalidades descritas no artigo anterior e non poderá
recaer máis dun premio na mesma persoa.
2. O premio consistirá nunha escultura ou obxecto conmemorativo realizado por un artista galego de
recoñecido prestixio e nun diploma acreditativo.
Candidaturas
1. Poderán ser candidatas as persoas, colectivos ou entidades, que se distingan pola súa traxectoria
vinculada ao obxecto da modalidade correspondente de acordo co sinalado no artigo 1.
2. As candidaturas só poderán ser presentadas por institucións e entidades culturais ou profesionais,
públicas ou privadas, relacionadas co obxecto de cada premio, sen que os candidatos se poidan postular a
si mesmos.
Documentación e prazo de presentación
1. As candidaturas deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co
establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da
Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das
candidaturas poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede
electrónica
da
Xunta
de
Galicia,
incluído
o
sistema
de
usuario
e
clave
Chave365
(https://sede.xunta.es/chave365).
2. Opcionalmente, tamén se poderán presentar as candidaturas en soporte papel en calquera dos lugares e
rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado
dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
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3. É preceptivo engadir no anexo da orde os méritos das candidaturas cunha xustificación de entre 15 e 20
liñas descritivas.
4. O prazo de presentación de candidaturas será de dous meses contados desde o día seguinte ao da
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Para máis infomación preme aquí:

6. LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS ÁS PROBAS PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES
CONSELLERÍA
DE
UNIVERSITARIA

CULTURA,

EDUCACIÓN

E

ORDENACIÓN

Listaxe definitiva de persoas admitidas ás probas para o acceso ás ensinanzas
artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de
educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de
bacharelato
Para máis información preme aquí:

7. PRAZAS DE RESIDENCIA NOS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES DA CORUÑA, OURENSE E
VIGO PARA CURSAR ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócanse prazas de residencia nos centros residenciais docentes da
Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non
universitarios no curso académico 2016/2017
Orde do 25 de maio de 2016 pola que se convocan prazas de residencia nos
centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar
estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2016/17.


O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta
convocatoria e o 15 de xullo de 2016 (este incluído).
2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta
convocatoria e o 8 de agosto de 2016 (este incluído).

Para máis información preme aquí:
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8. PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS E A
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN E ÓBOE

RELACIÓN

DE

EXCLUÍDOS

PROVISIONAIS

DE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas
especialidades de fundamentos de composición e óboe
Anuncio do 1 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a
publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades do corpo
de profesores de música e artes escénicas de Fundamentos de Composición (594412) e Óboe (594419),
apertura realizada mediante o Anuncio do 4 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio).
Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interpoñerse reclamación
no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, ante o
director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
Para máis información preme aquí:

9. AXUDAS AOS PROXECTOS DE FOMENTO DO USO DO GALEGO

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola
que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros
de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non
universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101C).
Mediante a Orde do 1 de decembro de 2015, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, anúnciase a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos
centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios,
para o curso escolar 2015/16 (ED101C) (DOG núm. 248, do 30 de decembro).
Tras concluír o prazo de presentación de solicitudes e realizárense os trámites previstos na referida orde, a
Comisión Central de Cualificación constituída ao abeiro da base oitava da convocatoria emitiu a súa
proposta definitiva de resolución.
O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, segundo o establecido
na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos
superiores e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 27, do
8 de febreiro), en relación co procedemento de resolución das axudas establecido na base trece da
convocatoria.
Para máis información preme aquí:
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10. PREMIO LUSO-ESPAÑOL DE ARTE E CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
convoca el Premio Luso-Español de Arte y Cultura correspondiente a 2016.
Convocatoria del Premio «Luso-Español de Arte y Cultura» para el año 2016. El citado Premio
tiene un carácter bienal.
El Premio «Luso-Español de Arte y Cultura» otorga reconocimiento institucional a un creador cuya obra
sobresale por su riqueza y originalidad. Mediante la concesión de este premio se destaca la meritoria labor
del galardonado y del conjunto de su obra, así como sus aportaciones sobresalientes a la cultura española y
portuguesa.
Segundo. Dotación del Premio.
1. El Premio estará dotado con una cuantía económica de setenta y cinco mil euros (75.000,00 €), a
soportar a partes iguales por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España, a través de
la Secretaría de Estado de Cultura –Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro–
(37.500,00 €), y por la Secretaria de Estado de Cultura de la República Portuguesa, a través del Gabinete
de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (37.500,00 €).
En lo que se refiere a la parte española, la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro
lo hará efectivo con cargo a su aplicación presupuestaria 18.13.144A.483.
2. En la eventualidad de que el galardonado sea de nacionalidad de un Estado tercero y no resida en el
territorio de cualquiera de los Estados signatarios, los gastos emanados por el desplazamiento internacional
y alojamiento del premiado, serán financiados por el Estado donde tenga lugar la sesión solemne de
entrega del Premio. Al tener lugar, en esta edición, la entrega del premio en España, los gastos referidos se
imputarían a la aplicación presupuestaria 18.13.144A.226.06 por un importe máximo de 6.000,00 euros.
Tercero. Requisitos.
1. Podrá ser candidato al Premio un autor, pensador, creador e intérprete, vivos, o una persona colectiva
sin ánimo de lucro.
2. El Premio se concederá al conjunto de la obra de un candidato cuya acción en el campo de las artes y la
cultura haya contribuido significativamente al reforzamiento de los lazos entre los dos estados y al
incremento del conocimiento recíproco de la creación en sus distintas facetas.
Cuarto. Candidaturas.
Las candidaturas y la documentación de apoyo que se presenten en España deberán ir dirigidas a la
Secretaría de Estado de Cultura-Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, plaza del
Rey, n.º 1, 28071 Madrid. La entrega de candidaturas podrá realizarse desde el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 5 de agosto de 2016, ambos
inclusive, en las siguientes modalidades:
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1. En el Registro Auxiliar de la Secretaría de Estado de Cultura (plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid), así
como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del
Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración
de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o
a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese
suscrito el oportuno Convenio.
b) En las Oficinas de Correos (con el sobre abierto para que pueda ser sellada la solicitud por el empleado
de correos, del modo que se indicará en las propias oficinas de correos).
El sello oficial de presentación con indicación de la fecha, deberá constar en todas las solicitudes.
2. En soporte digital en las respectivas secretarías de ambos países, o en formato electrónico en la
dirección de correo: premio.lusoespanol@mecd.es.
3. También podrán presentarse a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura,
conforme a los requisitos que lo rigen (https://sede.mcu.gob.es/).
4. Las candidaturas sólo podrán ser presentadas por terceros, bien por cualquier persona física o por
institución de naturaleza y de vocación cultural con reconocido prestigio de ambos países.
5. El jurado no estará limitado en su elección a las candidaturas presentadas.
Para máis información preme aquí:
11. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, A DETECCIÓN, A ACTUACIÓN E A RESOLUCIÓN DE
SITUACIÓNS DE ACOSO LABORAL E OUTRAS DISCRIMINACIÓNS NO TRABALLO
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 28 de
abril de 2016 polo que se aproba o Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de
situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia.
O Consello da Xunta, na súa reunión do día vinte e oito de abril de dous mil dezaseis, aprobou o Protocolo
para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras
discriminacións no traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Coa fin de darlle a maior difusión posible ao antedito protocolo, e para garantir un correcto coñecemento do
seu contido.
Para máis información preme aquí:
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12. ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE SOLICITANTES DE PERMUTAS PARA PROFESORADO DOS
CORPOS DE PES, PT, EOI...

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE SOLICITANTES DE PERMUTAS PARA PROFESORADO DOS CORPOS
DE PES, PT, EOI...
A actualización dos datos farase cada certo tempo en función das solicitudes que haxa e das posibilidades e
poderanse ver desde a entrada correspondente ás permutas no menú. Polo tanto rógase a tódolos
solicitantes que non envíen as peticións repetidas e que, no caso de obter destino definitivo desexado ou de
non querer formar parte desta base por outra causa soliciten a baixa da mesma ao noso correo electrónico
persoal.secundaria@edu.xunta.es para poder ofrecer a información o máis actualizada posible. No caso de
querer facer algún cambio na solicitude tamén deben indicar que se trata dunha modificación.
Para máis información preme aquí:

13. CONCURSO PÚBLICO PRAZAS DE PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2016 pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e
investigador contratado.
Esta reitoría, en cumprimento do acordado polos consellos de Goberno do 4 de novembro de 2015 e 3 de
maio de 2016 desta universidade, resolveu convocar para a súa provisión mediante concurso público as
prazas de persoal docente e investigador contratado que figuran como anexo I a esta resolución.
Para máis información preme aquí:

14. OPOSICIÓNS DOCENTES 2016 EN TODO O TERRITORIO

OPOSICIÓNS DOCENTES 2016
Páxina de Oposicións do Sector de Ensino para o ano
2016. Nela poderás atopar toda a normativa que regulan
os procesos selectivos, temarios ou as convocatorias e
ofertas públicas de emprego de todas as Comunidades
Autónomas.
Normativa

Temario

Para máis información preme aquí:

11

DO 1 AO 8 DE XUÑO

15. FORMACIÓN

-CURSOS VÁLIDOS PARA OPOSICIÓNS
Para máis información preme aquí:

16. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

Concello

Boletín

Data

A Bola

BOPOU

3-X

Baltar

BOPOU

30-M

Baltar

BOPOU

1-X

Denominacións dos
postos

Nº

Docentes cursos...
Peóns forestais
Peóns de construcción
Chófer
de
máquina
desbrozadora
Oficial de 3ª
Docentes curso atención
Sociosanitaria a persoas no
domicilio

Sistema de
selección

3 días naturais
2
3
1

Concurso
méritos
Concurso
méritos

BOPOU

2-X

Caldas de Reis

BOPPO

3-X

Informador turístico

Carballeda de
Valdeorras

BOPOU

1-X

Auxiliar
domicilio

Carballiño

BOPOU

2-X

Operarios de limpeza vial

3

Cartelle

BOPOU

4-X

Peóns zonas naturais

2

Cedeira

BOPAC

3-X

Brigada de incendios

Celanova

BOPOU

31-M

Animador turístico

1

Chandrexa de
Queixa

BOPOU

31-M

Peones servizos múltiples

3

Culleredo

BOPAC

30-M

Mestres programación AFD

A Estrada

BOPPO

31-M

Auxiliar
administrativo
Operario de saneamento
Auxiliar notificador

1
1
1

Oposición

A Fonsagrada

BOPLU

30-M

Técnico medioambiental

1

Concurso
oposición

axuda

1
a

de
de

1
1

A Bola

de

Prazo

1

Bolsa

5 días naturais
5 días naturais

3 días naturais
Meritos
e
8 días naturais
entrevista
Valoración
de méritos e 2 días naturais
entrevista
Concurso de
5 días naturais
méritos
Concurso

5 días hábiles

Concurso
oposición
Concurso
oposición

e

Concurso
méritos

de

Concurso
oposición

e

e

20 días naturais
SPEG
5 días hábiles
5 días hábiles
10 días naturais

e

10 días hábiles
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DO 1 AO 8 DE XUÑO
Orden. e dixitaliz. arquivo 1
Monitor xuvenil
1
Xefe de brigada
1
Peón
condutor
1
Peóns brigadistas
3

A Gudiña

BOPOU

4-X

Irixoa

BOPAC

2-X

A Mezquita

BOPOU

3-X

Condutor tractor e similar

1

Oia

BOPPO

30-M

Técnicos de turismo

2

doCebreiro
BOPLU

2-X

Auxiliar de servizo de axuda
Bolsa
no fogar

Concurso

As Pontes

BOPAC

3-X

Ax. notificador e recadac. 1
Aux. Advo. Servizos Sociais 1

Concurso
oposición

Porqueira

BOPOU

30-M

Operarios servizo limpeza

Concurso

5 días hábiles

Concurso e
oposición

20 días naturais

Pedrafita

2

8 días hábiles
Mérito
e
capacidade

15 días naturais

Concurso

5 días naturais
5 días hábiles
5 días hábiles
e

20 días naturais
public. BOE

Redondela

BOE

3-X

Profesores de piano
Profesor de trompeta
Profesor de violín
Profesor de clarinete
Profesor de percusión
Profesor de saxofón
Profesor
de
linguaxe
musical
Profesor
de
piano
e
linguaxe musical

Forcarei

BOPPO

3-X

Traballador social

1

Concurso e
oposición

7 días naturais

Tui

BOPPO

1-X

Operario mantemento
Operario servizos varios
Socorristas piscinas

1
3
3

Concurso e
oposición

7 días hábiles

Vilardevós

BOPOU

1-X

Socorrista

1

Concurso de
méritos

5 días naturais

Vilamarín

BOPOU

2-X

Peón de obras públicas

2

Concurso

5 días naturais

Oza-Cesuras

BOPAC

31-M

OEP

Funcionario

3
1
1
1
1
1
1
1

Administrativo - C1
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ENLACES DE INTERESE:
CSIF Nacional Enseñanza
CSIF Galicia Ensino
Blog Ensino Pontevedra
Herald Toupeiras

