
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola
que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para
impartir  docencia  no  corpo  de  profesores  de  ensino  secundario,  especialidade  de  sistemas
electrotécnicos e automáticos (590125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional,
especialidade de equipos electrónicos (591202)

Relación definitiva de persoas excluídas

Sistemas electrotécnicos e automáticos (590125)

Apelidos e Nome DNI/NIF CAUSA

García Barrio, Esther ***2114** 8

Longarela López, Juan Antonio ***0397** 9

Pérez Prado, Enrique ***4493** 0

Sanjurjo Cores, Jesús Ángel ***7606** 2

Suárez Mato, Alberto ***5189** 1

 Equipos electrónicos (591202)

Apelidos e Nome DNI/NIF CAUSA

Longarela López, Juan Antonio ***0397** 9

López Piñeiro, Ángel ***1472** 9-10

Sanjurjo Cores, Jesús Ángel ***7606*** 2

Causas da exclusión:

0. Non acreditar o requisito do coñecemento de galego.

1. Titulación inadecuada.

2. Non reunir o requisito de formación pedagóxica e didáctica requirido na base segunda do anuncio
de convocatoria.

3. Non acreditar os requisitos esixidos.
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4. Solicitude presentada fóra de prazo.

5. Titulación sen homologar.

6. Especialidade non convocada.

7. Non ter a nacionalidade española nin doutro pais membro da Unión Europea ou de calquera outro
dos estados aos cales,  en  virtude dos tratados  internacionais  realizados pola Unión Europea e
ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

8. Formar xa parte das listas de interinidades/substitucións na mesma especialidade.

9.  Non  presentar  a  documentación  acreditativa  do  pagamento  das  taxas,  pagar  as  taxas  con
redución e non xustificar atoparse nalgún dos supostos que dan dereito a redución, pagamento das
taxas erróneo ou realizado fóra de prazo.

10. Non presentar a solicitude normalizada para cada especialidade ou non presentar a solicitude
normalizada  ou  a  dita  solicitude  non  ten  rexistro  oficial,  segundo  se  especifica  nas  bases  da
convocatoria.
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