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36012419          CEIP Arealonga              Vilagarcía de Arousa                                     

Prazas non bilingües                 1                   

36015652          CEIP O Piñeiriño              Vilagarcía de Arousa                                     

Prazas non bilingües                 1                   

36013023          CEIP de San Roque              Vilanova de Arousa                                     

Prazas non bilingües                       1             

36013096          CEIP de San Bartolomé              Vilanova de Arousa                                     

Prazas non bilingües                               1     

Corrección de erros.-Anuncio do 9 de febrei-
ro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e
Recursos Humanos, polo que se comunica a
apertura dun prazo para solicitar prazas de
interinidades e substitucións no corpo de
profesores de música e artes escénicas, espe-
cialidades de fagot (594408), gaita galega
(594413), instrumentos de corda pulsada
do Renacemento e do Barroco (594417),
piano (594423) e violoncello (594434), e
no corpo de profesores técnicos de formación
profesional, especialidades de equipamentos
electrónicos (591202) e operacións e equi-
pamentos de elaboración de produtos ali-
mentarios (591214).

Advertidos erros no devandito anuncio publicado
no Diario Oficial de Galicia número 32 de mérco-
res, 16 de febreiro de 2011, corpo de profesores téc-
nicos de formación profesional:

-Disciplina equipamentos electrónicos (591202),
en titulacións debe engadirse a de «Enxeñeiro infor-
mático».

-Disciplina operacións e equipamentos de elaboración
de produtos alimentarios (591214), onde di «-Enxeñeiro
agrícola, especialidade en industrias agrarias e alimen-
tarias» debe dicir: «-Enxeñeiro agrónomo».

O prazo para presentar a instancia de solicitude
amplíase nestas dúas especialidades exclusivamen-
te, equipamentos electrónicos (591202) e operacións
e equipamentos de elaboración de produtos alimen-
tarios (591214), en dez días naturais contados a par-
tir do día seguinte ao da publicación desta modifica-
ción no Diario Oficial de Galicia.

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 7 de febreiro de 2011 pola que se
convoca a provisión, polo sistema de libre
designación, de varios postos de traballo
vacantes nesta consellería.

De conformidade co establecido no artigo 29º.2 do
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que

se aproba o texto refundido da Lei da función pública
de Galicia, modificado polo artigo 21º da Lei 15/2010,
do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrati-
vas, a Resolución do 3 de xaneiro de 2011 pola que se
ordena a publicación da modificación das relacións de
postos de traballo dos departamentos da Xunta de
Galicia en cumprimento do disposto na Lei de medi-
das fiscais e administrativas, e no artigo 16º do Decre-
to 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento de provisión de postos de traballo, pro-
moción profesional e promoción interna, e en uso das
atribucións conferidas polo artigo 17º.4 do citado tex-
to refundido, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Anunciar a convocatoria para cubrir,
polo sistema de libre designación, os postos de tra-
ballo que se indican no anexo I desta orde.

Segundo.-Poderán concorrer a eles o persoal fun-
cionario de carreira que reúna as condicións sinala-
das no anexo I.

Terceiro.-As solicitudes para participar nesta con-
vocatoria presentaranse no rexistro xeral do Institu-
to Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Casa da
Parra, praza da Quintana, s/n, Santiago de Compos-
tela), nos seus servizos territoriais ou nas oficinas
previstas no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
no prazo de quince días, que contan a partir do día
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Ofi-
cial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no
anexo II.

Cuarto.-As persoas aspirantes deberán unirlle á
petición un curriculum vitae e xustificar mediante
certificación ou copia compulsada os méritos que
aleguen.

Quinto.-No caso de que resulte seleccionado/a
para ocupar os postos de traballo que se anuncian no
anexo I desta orde un/unha funcionario/a con desti-
no noutras administracións públicas, tramitarase o
seu traslado a esta comunidade autónoma conforme
o artigo 67º do Real decreto 364/1995, do 10 de
marzo, e demais disposicións concordantes.


