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Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS
Capítulo:
Epígrafe:

(Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia)

SUMARIO:
Resolución do 28 de agosto de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola
que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2014-2015 ao
persoal do Corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por
falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos
de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao interino ou sustituto do Corpo de
mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo

TEXTO:
(Escribir a dous espacios)

En aplicación do disposto na base vixésimosegunda da Orde do 10 de xuño de 2014 (DOG do 19 de
xuño), pola que se dictan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso 2014-2015
ao persoal do Corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de
horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou
por conciliación da vida familiar e laboral, ao interino ou sustituto do Corpo de mestres e ao que
solicite o reingreso no servizo activo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de
Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro.- Facer pública no anexo a esta resolución a adxudicación definitiva dos destinos provisionais
obtidos para o curso 2014-2015 polos mestres participantes na convocatoria feita pola Orde do 10 de xuño
de 2014

(NO ESCRIBIR EN EL DORSO)
A4 (210x297) UNE
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Segundo.- O profesorado tomará posesión no centro educativo.
Os efectos da toma de posesión dos destinos adxudicados serán de 1 de setembro de 2014.

Santiago de Compostela, 28 de Agosto de 2014
José Manuel Pinal Rodríguez
Director Xeral de Centros e Recursos Humanos

INSÍRASE NO DOG
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