
RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2021, 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 en determinadas especialidades do corpo de catedráticos 
(593) e do corpo de profesores de música e artes escénicas (594), entre outras na especialidade 
de guitarra 593035 .(Código de procedemento ED003A).

RELACIÓN PROVISIONAL PERSOAS EXCLUÍDAS

GUITARRA (  593035)  

APELIDOS E NOME NIF CAUSA EXCLUSIÓN

DIAZ SOBRÍN, PEDRO ***1409** 1

MOVILLA TEODOSIO, VÍCTOR MANUEL ***0623** 1

Causas da exclusión:

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.

4. Solicitude presentada fóra de prazo.

5. Titulación sen homologar.

6. Especialidade non convocada ou non especifica a especialidade.

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. Xa formar parte nas 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 (código de procedemento ED003A) ou a dita solicitude 
non ten rexistro oficial, segundo se especifica nas bases da convocatoria.
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=wmLZqpSW59
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