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RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,
pola  que  se  convoca  un  procedemento  para  a  elaboración  de  listas  de  interinidades  e
substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de
ensino  secundario  (590)  e  do  corpo  de  profesores  técnicos  de  formación  profesional  (591).
(código de procedemento ED003A)

O punto décimo do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o
acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta
consellería que imparte  ensinanzas distintas  das universitarias,  publicado no Diario  Oficial  de
Galicia do 11 de xullo de 2017 por unha Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos do 28 de xuño de 2017, establece a posibilidade de que a Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional convoque procedementos para a elaboración das listas de
interinidades e substitucións no caso de que, unha vez realizado chamamento a todas as persoas
que constan nas relacións mencionadas no punto segundo do mesmo texto refundido, continuase
resultando necesario cubrir necesidades de profesorado. 

Deste xeito e en previsión das necesidades de profesorado que puideran derivarse da situación
provocada polas circunstancias extraordinarias derivadas da pandemia xerada pola COVID-19,
esta consellería convocou no pasado mes de xuño diversos procedementos para a elaboración de
listas  de  interinidades  e  substitucións  dos  corpos  de  mestres,  de  profesorado  de  ensino
secundario, de profesorado técnico de formación profesional, de profesorado de escolas oficiais
de idiomas, de profesorado de música e artes escénicas e de profesorado de artes plásticas e
deseño.

Así  mesmo e no  marco do  concurso  de  adxudicación  de  destinos  provisionais  para  o  curso
académico  2020-21,  incrementáronse  as  prazas  necesarias  para  atender  as  necesidades
derivadas das medidas implantadas como consecuencia da aplicación do Protocolo do 22 de xullo
de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 2020-21.

Logo  da  adxudicación  dos  destinos  provisionais  para  este  curso  2020-21  así  como  dos
chamamentos xa realizados para a cobertura de substitucións que se teñen producido desde o
inicio de este curso, todo fai prever que as necesidades de substitucións vanse incrementar con
respecto a anos anteriores e que sexa necesario adoptar medidas que permitan garantir dispoñer
dos efectivos suficientes para poder atender as necesidades de profesorado que poidan xurdir
durante o presente curso.

O Real  Decreto-Ley 31/2020,  de 29 de setembro,  polo que se adoptan medidas urxentes no
ámbito da educación non universitaria (Boletín Oficial do Estado núm. 259 do 30 de setembro)
establece a exención temporal do requisito da formación pedagóxica e didáctica de posgrao, ou
equivalente,  para  o  nomeamento  de  persoal  funcionario,  cando  non  sexa  posible  nomear  a
candidatos que estean en posesión do dito máster. Esta exención temporal  queda limitada ata a
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finalización do curso académico no que as autoridades correspondentes determinen que deixaron
de concorrer as circunstancias extraordinarias derivadas da pandemia xerada pola COVID-19.

Asemade, para axilizar o máximo posible a elaboración das listas de interinidades e substitucións,
negociouse  na  Mesa  Sectorial  Docente  non  Universitaria  a  incorporación  dunha  disposición
transitoria ao Acordo do 20 de xuño de 1995,  polo que se regulan o acceso e as condicións de
traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación
e Universidade da Xunta de Galicia  que imparte ensinanzas distintas das universitarias.  Esta
Addenda ao acordo de interinos publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 209 do 16 de outubro
de 2020 e aplícase nesta convocatoria.

Polo  exposto  e  logo  de  esgotadas  ou  a  piques  de  esgotarse  as  listas  correspondentes  a
determinadas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario (590) e do corpo de
profesores  técnicos  de  formación  profesional  (591),  procede  realizar  a  convocatoria  para
establecer  o  procedemento  para  a  incorporación  de  novas  persoas  candidatas  ás
correspondentes listas de interinidades e substitucións de acordo coas seguintes bases:

Primeira. Obxecto

Convocar un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para
impartir docencia nas seguintes especialidades:

1. Corpo de profesores de ensino secundario (590):

CÓDIGO DENOMINACIÓN ESPECIALIDADE

590007 Física e química

590016 Música

590019 Tecnoloxía

590053 Lingua e literatura galega

590107 Informática

2. Corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

CÓDIGO DENOMINACIÓN ESPECIALIDADE

591211 Mecanizado e mantemento de máquinas

591222 Procesos de xestión administrativa

591227 Sistemas e aplicacións informáticas
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Segunda. Requisitos

Para seren admitidas nas listas, as persoas aspirantes deberán posuír, na data de finalización do
prazo de presentación da/s solicitude/s indicado na base terceira, os seguintes requisitos:

1. Posuír algunha das titulacións que se indican a continuación:

-  Profesores  de  ensino  secundario:  para  cada  unha  das  especialidades  convocadas  será  de
aplicación as titulacións establecidas no Anexo II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se
dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar
postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores
de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas
oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, en centros docentes desta consellería (Diario Oficial de Galicia núm.235 do 11 de
decembro)

- Profesores técnicos de formación profesional: para cada unha das especialidades convocadas
será de aplicación as titulacións establecidas no Anexo III da Orde do 20 de novembro de 2019
pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a
desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e susbtitucións dos corpos de mestres,
de  profesores  de  ensino  secundario,  de  profesores  técnicos  de  formación  profesional  e  de
profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación,  en centros docentes desta consellería (Diario Oficial  de
Galicia núm.235 do 11 de decembro).

Así  mesmo,  consonte  ao  establecido  na  Disposición  adicional  segunda  da  Orde  do  20  de
novembro de 2019, reunirán o requisito de titulación para acceso ás listas de persoas aspirantes a
desenvolver  postos  docentes  en  réxime  de  interinidades  e/ou  substitucións,  as  persoas  que
posúan unha das titulacións declaradas equivalentes, para os efectos de docencia, ás publicadas
nos anexos desta orde no Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro (BOE do 17 de novembro),
sobre homologación de títulos aos do Catálogo de títulos universitarios oficiais,  ou a calquera
outra disposición que sexa de aplicación.

No  caso  de  que  as  titulacións  se  obtivesen  no  estranxeiro,  deberá  terse  concedida  a
correspondente  credencial  de  homologación,  segundo  o  Real  decreto  967/2014,  do  21  de
novembro (BOE do 22 de novembro), e o Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se
incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeo e do
Consello, de 7 de setembro, e a Directiva 2006/100/CE, do Consello, de 20 de novembro, relativa
ao recoñecemento de cualificacións profesionais, así como a determinados aspectos da profesión
de avogado (BOE do 20 de novembro).
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2. Posuír a formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirá este requisito quen posúa o título oficial
de  máster  universitario  que  habilite  para  o  exercicio  das  profesións  de  profesor  de  ensino
secundario obrigatorio e bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. 

Estará  dispensado  da  posesión  do  citado  título  o  persoal  aspirante  que  acredite  ter,  con
anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos:

– Posuír  o título profesional  de especialización didáctica,  o certificado de aptitude
pedagóxica ou o certificado de cualificación pedagóxica.
– Posuír o título de mestre/a, diplomatura en profesorado de educación xeral básica,
mestre/a de ensino primario, licenciatura en Pedagoxía ou en Psicopedagoxía. Así
mesmo,  tamén  estará  exento  o  persoal  que  estivese  cursando  algunha  das  tres
anteriores titulacións e tivese cursado 180 créditos destas na citada data do 1 de
outubro de 2009.
– Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa falta,
durante  12  meses  exercidos  en  períodos  continuos  ou  descontinuos,  en  centros
públicos ou privados de ensino regrado debidamente autorizados, nas ensinanzas de
educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato, ou de formación profesional, ou
de escolas oficiais de idiomas, conforme o previsto na disposición transitoria cuarta do
Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro.

De acordo co establecido na Disposición transitoria segunda do Acordo do 20 de xuño de 1995
(Diario Oficial  de Galicia  núm. 209 do 16 de outubro de 2020), tamén poden participar nesta
convocatoria aquelas persoas aspirantes que non posúan o requisito de formación pedagóxica e
didáctica de postgrao ou equivalente. Terán prioridade, en todo caso, as persoas aspirantes ao
desempeño de postos en réxime de interinidade ou substitución que estean en posesión do título
oficial de posgrao que acredite a súa formación pedagóxica e didáctica, ou formación equivalente.

En ningún caso, consolidará o dereito á prioridade na lista previsto no punto segundo.1 do Acordo
do 20 de xuño de 1995, o persoal que accedera inicialmente a lista correspondente sen estar en
posesión da formación pedagóxica e didáctica esixible con carácter xeral.

3. Ter a nacionalidade española ou a de calquera outro estado membro da Unión Europea, ou
atoparse as  persoas  aspirantes  incluídas no ámbito  de aplicación  dos tratados  internacionais
subscritos pola Unión Europea e ratificados por España nos cales sexa aplicable a libre circulación
de traballadores e traballadoras.

Tamén  poderán  participar  as  persoas,  calquera  que  sexa  a  súa  nacionalidade,  que  sexan
cónxuxes de persoas que posúan a  nacionalidade española  ou doutros estados membros da
Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito; as persoas, calquera que sexa a
súa nacionalidade, descendentes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros
estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores
da  devandita  idade  dependentes;  e  as  persoas,  calquera  que  sexa  a  súa  nacionalidade,
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descendentes  do  cónxuxe  non  separado  de  dereito  de  persoas  que  posúan  a  nacionalidade
española ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e
un anos ou maiores da devandita idade dependentes.

4.  Ter  feitos os dezaseis  anos e non exceder,  de ser  o caso,  a idade máxima de xubilación
forzosa.

5. Acreditar o coñecemento da lingua galega. A acreditación do coñecemento da lingua galega
realizarase coa presentación do certificado de coñecemento da lingua galega (Celga 4), ou da súa
validación polo órgano competente; do curso de perfeccionamento en lingua galega ou a súa
validación  polo  órgano  competente;  o  título  de  licenciatura  en  filoloxía  galego-portuguesa,  o
certificado do nivel avanzado da escola oficial de idiomas ou o certificado de ter superado o curso
de especialización en lingua galega.

Terceira. Solicitudes e prazo

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común  das  Administracións  Públicas,  se  algunha  das  persoas  interesadas  presenta  a  súa
solicitude de xeito presencial,  requiriráselle  para que a emende a través da súa presentación
electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na
que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica 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.gal/chave365).

As  titulacións  esixidas  como  requisito  específico  para  o  acceso  ás  listas  de  cobertura  de
interinidades e substitucións así como as funcións que desenvolve este persoal, presupoñen que
as persoas aspirantes posúen capacidade técnica suficiente para o acceso e dispoñibilidade dos
medios electrónicos necesarios, no sentido do que establece o artigo 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, como xustificación
da obrigatoriedade de presentar as solicitudes exclusivamente por medios electrónicos.

2. O prazo para formular solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao
da publicación da resolución de convocatoria  no portal  de Internet  da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade  (https://www.edu.xunta.gal/portal/).

3. Documentación que se presenta necesaria para a tramitación do procedemento.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Certificación académica persoal, na que consten as puntuacións obtidas en todas as disciplinas
e cursos esixidos para a obtención do título alegado, coa especificación de que se pagaron as
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taxas para a expedición do título e coa indicación expresa da especialidade ou mención deste e
da nota media.

A nota media da certificación académica persoal deberá estar calculada conforme ao disposto no
Real  decreto  1125/2003,  do  5  de  setembro  (Boletín  Oficial  de  Estado  núm.  224,  do  18  de
setembro). No caso de que non se remita a certificación académica persoal en que consten as
puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos exixidos para a obtención do título alegado,
con  indicación  expresa  da  nota  media  e,  no  seu  defecto,  se  presente  copia  do título  ou da
certificación do pagamento dos dereitos de expedición, conforme o Real decreto 1002/2010, do 5
de agosto (Boletín Oficial  do Estado núm. 190,  do 6 de agosto),  considerarase que a persoa
aspirante obtivo a nota media de aprobado.

Para os efectos de valoración do expediente académico do título alegado, o persoal aspirante que
obteña o título no estranxeiro presentará certificación expedida pola Administración educativa do
país en que obtivo o título que indique a nota media deducida das cualificacións obtidas en toda a
carreira e exprese, ademais, a cualificación máxima e mínima que se poden obter, de acordo co
sistema  académico  correspondente,  para  os  efectos  de  determinar  a  súa  equivalencia  coas
cualificacións españolas, e a declaración de equivalencia da nota media obtida na web da ANECA,
asinada pola persoa interesada.

b) Documentación acreditativa, se é o caso, da formación pedagóxica e didáctica á que se refire o
artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

c) Persoal aspirante que solicite exención ou bonificación das taxas:

- Xustificación de ser membro de familia numerosa de categoría xeral ou especial, só no caso de
non estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia.

- Xustificación de ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, só no caso de non estar
recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 300301)

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se  algunha  das  persoas  interesadas  presenta  a  documentación  complementaria  de  xeito
presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes
efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

As  persoas  interesadas  responsabilizaranse  da  veracidade  dos  documentos  que  presenten.
Excepcionalmente,  cando  a  relevancia  do  documento  no  procedemento  o  exixa  ou  existan
dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o
cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do
documento ou da información  orixinal.
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Cuarta. Comprobación de datos

1.Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos

seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa solicitante ou representante.

b) Títulos oficiais universitarios que dean acceso á función docente e que consten no Rexistro

Central  do  Ministerio  de Educación,  agás os  de mestre/a  de ensino primario,  diplomatura en

profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e as

titulacións de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte

das listas para cubrir interinidades ou substitucións.

c) Consulta da inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais.

Consultaranse ademais os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude

que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

a)  Acreditación  da  condición  de  familia  numerosa  só  no  caso  de  estar  recoñecida  pola

Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Acreditación da condición de discapacidade só no caso de estar recoñecida pola Comunidade

Autónoma de Galicia.

c) Estar inscrito/a como demandante de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data

da convocatoria das probas selectivas nas cales solicite a súa participación e non estea percibindo

prestación ou subsidio por desemprego.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro

correspondente habilitado no formulario e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados

datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Quinta. Importe e pagamento dos dereitos de inscrición nas listas

(Códigos: Consellería de Cultura, Educación e Universidade, código 07; Delegación de Servizos
Centrais, código 13; Servizo de Secretaría, código 01; taxa denominación, solicitude de inscrición
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nas listas para a cobertura con carácter  temporal  de postos de traballo  na administración da
Comunidade Autónoma: código 300301).

Os dereitos de inscrición nas listas serán de 18,04 euros.

Estarán  exentos  do  pagamento  dos  dereitos  de  inscrición  nas  listas,  logo  de  xustificación
documental:

a) As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

b) As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Aplicarase unha bonificación do 50 % á inscrición solicitada por:

a) As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

b) As persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes
da data desta convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

O pagamento da taxa poderá efectuarse por dous medios:

–A través do impreso de autoliquidación en calquera das entidades financeiras colaboradoras na
recadación das taxas e prezos da Comunidade Autónoma de Galicia.

–De forma telemática, no portal de Internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal).

Se desexa tramitar a taxa por vía telemática, deberá introducir os datos da taxa e efectuar o pago
desta. Para isto dispón das modalidades de pago telemático (cargo en conta ou tarxeta) e pago
presencial  (mediante un impreso para presentar  na entidade bancaria).  Unha vez realizado o
ingreso obterá o xustificante correspondente.

Se desexa tramitar a taxa de xeito presencial poderá obter un modelo en branco para cubrir ou
ben introducir os datos da taxa e a aplicación lle proporcionará o modelo xa cuberto.

A non presentación dentro do prazo de presentación de solicitudes da xustificación do pagamento
das taxas, no que figure, de ser o caso, o selo da entidade bancaria, determinará a exclusión da
persoa aspirante. En ningún caso a presentación do xustificante suporá a substitución do trámite
de presentación en tempo e forma da solicitude.

Sexta. Relación provisional de persoas admitidas e excluídas, baremo provisional e reclamacións

O Servizo de Profesorado de Secundaria, de Formación Profesional e de Ensinanzas de Réxime
Especial da Subdirección Xeral de Recursos Humanos realizará a comprobación dos requisitos e
da nota media alegada polas persoas aspirantes. 

Logo de realizada a dita comprobación, a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos ditará unha resolución pola que se aprobará a relación provisional de persoas admitidas
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e excluídas e o baremo provisional, que se publicarán no portal de Internet da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade www.edu.xunta.gal. 

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas
admitidas e excluídas e o baremo provisional,  mediante un escrito dirixido á persoa titular da
Dirección  Xeral  de  Centros  e  Recursos  Humanos  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e
Universidade,  que  presentarán  obrigatoriamente  por  medios  electrónicos  a  través  do  modelo
normalizado do procedemento ED003A, no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do
seguinte ao da publicación da resolución no citado portal de Internet. 

Sétima. Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas, baremo definitivo e recursos

Logo de revisadas as reclamacións contra a relación provisional de persoas admitidas e excluídas
e o baremo provisional, a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ditará
unha resolución pola que se aprobará a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o
baremo definitivo, que se publicarán no portal de Internet da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade www.edu.xunta.gal. 

Contra  esta  resolución  que  lle  pon  fin  a  vía  administrativa,  as  persoas  interesadas  poderán
formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao
da súa publicación no citado portal de Internet, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros
e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015,  do 1 de outubro,  do
procedemento  administrativo  común das administracións  públicas  ou  directamente  un recurso
contencioso  administrativo,  no  prazo  de  dous  meses  a  contar  dende  a  mesma data,  ante  o
xulgado do contencioso administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, de
13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Oitava. Orde de chamamentos

As  persoas  candidatas  seleccionadas  ocuparán  na  lista  da  correspondente  especialidade  un
número  de  orde  de  chamamentos  posterior  ao  da  última  persoa  que  consta  neste  intre  na
devandita lista. 

No caso daquelas persoas candidatas seleccionadas que, se é o caso, sexan chamadas para
prestar  servizos  sen  estar  en  posesión  do título  oficial  de  posgrao  que  acredite  a  formación
pedagóxica  e  didáctica,  deberán  realizar  a  formación  que  sobre  este  particular  deseñe  a
Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Novena. Baremo

En aplicación da disposición transitoria segunda do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de
1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e
substituto  dependente  desta  consellería  que  imparte  ensinanzas  distintas  das  universitarias
(Resolución do 28 de xuño de 2017 e Resolución do 8 de outubro de 2020, publicadas no Diario
Oficial de Galicia do 11 de xullo de 2017 e do 16 de outubro de 2020, respectivamente), o baremo
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aplicable para a presente convocatoria é a nota media do expediente académico da titulación
alegada para a incorporación a lista da especialidade a que se opta.  

Para os posibles desempates daráselle prioridade a quen teña como inicial do primeiro apelido a
letra  do  sorteo  que  resulte  feito  no  ano  da  convocatoria  pola  Consellería  de  Facenda  e
Administración  Pública  para  os  procedementos  selectivos.  De  resultar  necesario  aplicarase  a
mesma letra do segundo apelido.

Décima. Recursos

Contra  esta  resolución,  que  lle  pon  fin  a  vía  administrativa,  as  persoas  interesadas  poderán
formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao
da súa publicación no  portal  de Internet  da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
www.edu.xunta.gal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de
acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso administrativo, no
prazo de dous meses a contar dende a mesma data, ante o xulgado do contencioso administrativo
que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Asinado electronicamente en Santiago de Compostela

O director xeral de Centros e Recursos Humanos

Jesús Manuel Álvarez Bértolo

C
VE

: l
yl

s2
fb

ie
8

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

http://www.edu.xunta.es/
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=lyls2fbie8

		2020-11-17T09:50:05+0100
	Xunta De Galicia
	ALVAREZ BERTOLO, JESUS MANUEL
	Sinatura de Aprobación




