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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros. Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan 
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.

Advertido erro na devantida orde, publicada no DOG num. 74, do 19 de abril de 2016, 
cómpre efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 14238, onde di:

Bioloxía e Xeoloxía

Licenciado en:
– Ciencias Biolóxicas.
– Ciencias Xeolóxicas.
– Bioloxía
– Xeoloxía.
– Ciencias Ambientais.
– Ciencias do Mar.
– Bioquímica.
– Biotecnoloxía.
– Farmacia
– Veterinaria.
Enxeñaría superior:
– Agrónoma.
– De Minas.
– De Montes.
Títulos de grao correspondentes.

Licenciado en:
– Filoloxía Inglesa.
– Tradución e Interpretación Lingüística (primeiro idioma: 
inglés)
– Lingüística, sempre que se cursase inglés como primeira 
lingua estranxeira.
Títulos de grao equivalentes.
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Debe dicir:

Bioloxía e Xeoloxía

Licenciado en:
– Ciencias Biolóxicas.
– Ciencias Xeolóxicas.
– Bioloxía
– Xeoloxía.
– Ciencias Ambientais.
– Ciencias do Mar.
– Bioquímica.
– Biotecnoloxía.
– Farmacia
– Veterinaria.
Enxeñaría superior:
– Agrónoma.
– De Minas.
– De Montes.
Títulos de grao correspondentes.

Inglés

Licenciado en:
– Filoloxía Inglesa.
– Tradución e Interpretación Lingüística (primeiro idioma: 
inglés)
– Lingüística, sempre que se cursase inglés como primeira 
lingua estranxeira.
Títulos de grao equivalentes.

Na mesma páxina, na especialidade de Formación e Orientación Laboral, debe engadir-
se na columna de titulacións: 

Diplomado en Traballo Social.
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