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Terceiro.-Contra estas puntuacións definitivas
poderá interpoñerse recurso de alzada no prazo dun
mes, a partir do día seguinte ao da publicación des-
te anuncio no Diario Oficial de Galicia, ante o con-
selleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO 

Apelidos e nome DNI Causa 

Álvarez Martínez, Gabriel 44487630H 3 

Granja Fociños, Mª Paz 76813060Y 3 

Hoshikawa, Taeko X4107826A 2 

Imai, Mona X1216345J 4 

Koiso, Mayumi X2450599H 3 

Maseda Muíño, Francisco 33542228V 3 

Rodríguez Álvarez, Cristina 76727079E 3 

Ruíz Rodríguez, César 20213757 3 

Wo, Lili X2633537Z 2 

Yoshida, Erikamie X9775025W 2 

 
Causas de exclusión: 
1. Non xustifica a especialidade de xaponés. 
2. Titulación sen homologar. 
3. Non xustifica nivel avanzado de xaponés. 
4. Non reúne o requisito de titulación. 

Anuncio do 2 de novembro de 2009, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, polo que se comunica a publica-
ción das puntuacións definitivas e a rela-
ción de excluídos do baremo aberto polo
Anuncio do 28 de maio de 2009, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Huma-
nos, polo que se comunica a apertura do
prazo para solicitar prazas de interinida-
des e substitucións para impartir docencia
en diversas especialidades na Escola Supe-
rior de Arte Dramática de Galicia (Diario
Oficial de Galicia do 5 de xuño).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclama-
cións, procede publicar o baremo definitivo e a rela-
ción definitiva de excluídos no taboleiro de anuncios
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, nos departamentos territoriais e na páxina
web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Elevar a definitivas as listas provisio-
nais de admitidos e excluídos publicadas no Anun-
cio do 16 de setembro de 2009 (Diario Oficial de
Galicia do 25 de setembro) do baremo aberto polo
Anuncio de 28 de maio de 2009, desta dirección
xeral, polo que se comunicaba a apertura dun prazo
para solicitar prazas de interinidades e substitucións

para impartir docencia en diversas especialidades
na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
(Diario Oficial de Galicia, do 5 de xuño). Así mes-
mo, débese incluír na epígrafe de aspirantes que non
superaron a nota mínima requirida no proxecto
docente (3,60 puntos), especialidade teoría e histo-
ria da arte, a Diana Dúo Rámila.

Segundo.-Contra estas puntuacións definitivas
poderá interpoñerse recurso de alzada no prazo dun
mes, a partir do día seguinte ao da publicación des-
te anuncio no Diario Oficial de Galicia, ante o con-
selleiro de Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Orde do 6 de novembro de 2009 pola que
se convoca a provisión, polo sistema de
libre designación, dun posto de traballo
vacante nesta consellería.

De conformidade co establecido no artigo 29.2º do
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei da función pública
de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20
de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provi-
sión de postos de traballo, promoción profesional e
promoción interna, e en uso das atribucións conferidas
polo artigo 17.4º do mesmo decreto, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Anunciar a convocatoria para cubrir,
polo sistema de libre designación, o posto de traba-
llo que se indica no anexo I desta orde.

Segundo.-Poderán concorrer a ela os/as funciona-
rios/as de carreira que reúnan as condicións que
para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro.-As solicitudes para participar nesta con-
vocatoria presentaranse no rexistro xeral da Xunta
de Galicia (edificio administrativo de San Caetano,
s/n, Santiago de Compostela), nos seus departamen-
tos territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 38
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, no prazo de quince días,
contados a partir do seguinte ao da publicación des-
ta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o
modelo que se inclúe no anexo II.

Cuarto.-Os aspirantes deberán unirlle á petición
un curriculum vitae e xustificar documentalmente os
méritos que aleguen.

Quinto.-No caso de que resulte seleccionado/a
para ocupar o posto de traballo que se anuncia no


