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Novo calendario para o desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais 
convocado pola Orde do 29 de novembro de 2019 (DOG do 12 de decembro) da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional. 
 
 
 

 Datas previstas (ano 2020) 

Prazo de presentación de solicitudes Do 13 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2020. 

Publicación das listaxes de solicitantes A partir do 18 de febreiro de 2019 (dez días naturais dende o remate 
do prazo de presentación de solicitudes).  

Emenda da documentación achegada 15 días naturais dende a publicación da listaxe de solicitantes.  

Publicación das listaxes provisionais de 
persoas admitidas. 

26 de maio de 2020 

Reclamacións contra as listaxes provisionais.  
 

7 días naturais a partir do seguinte 
ao de publicación. 

Publicación das listaxes definitivas de 
persoas admitidas 

A partir do 11 de xuño de 2020.  

Presentación de recurso de alzada contra a 
publicación das listaxes definitivas, perante a 
conselleira de Educación. Universidade e 
Formación Profesional. 

Un mes desde o día seguinte ao da 
publicación das listaxes definitivas 
de persoas admitidas. 

Desenvolvemento da fase de asesoramento Dende a data de publicación das listaxes definitivas de persoas 
admitidas e excluídas ata o 21 de setembro de 2020 . 

Desenvolvemento da fase de avaliación (para 
cada persoa candidata). 

Desde o día seguinte ao remate da fase de asesoramento, ata o 23 
de outubro  de 2020. 

Reclamación perante a comisión de 
avaliación 
 

5 días naturais contados desde o seguinte ao de comunicación do 
resultado da avaliación, realizada a través do expediente do 
candidato na aplicación informática, ou ao de recepción do escrito 
cando o candidato careza de correo electrónico. 

Presentación de recurso de alzada contra as 
decisións das comisións avaliadoras, perante 
a conselleira de Educación, Universidade e 
Formación Profesional. 

Un mes desde o día seguinte  ao de comunicación da decisión da 
Comisión de Avaliación segundo o establecido na lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. 

 


