
RELACIÓN DE SOLICITUDES REXEITADAS DE COMISIÓNS DE SERVIZO POR RAZÓNS DE SAÚDE POR CAUSAS SOBREVIDAS: CORPO DE SECUNDARIA E OUTROS
 (artigo 17 da Orde do 28 de febreiro de 2020-DOG do 9 de marzo)

NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

***0159** Acuña Abalde, Trinidad Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente
591201-Cociña e 

pastelaría Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***4463** Alonso García, Claudio Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 590107-Informática Coruña (A) Rexeitada

Non cumpre cos requisitos da 
convocatoria

***0213** Ameixeiras Cundíns, Iria Definitivo 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente
590053-Lingua e 
literatura galega Coruña (A) Rexeitada

Non sobrevida, informe médico 
non favorable

***4775** Bouvy Vilaboa, Rita Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590018-Orientación 

educativa Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***7007** Brea González, Olga Definitivo 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 590011-Inglés Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
Edificio Administrativo San Caetano, s/n               Páx. 1 de 12
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.gal

C
VE

: z
W

jz
9d

L4
O

TU
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=zWjz9dL4OTU1


NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

***2671** Burgo Veiga, Mónica Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590112-Organización e 
proxectos de 

fabricación mecánica Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2671** Burgo Veiga, Mónica Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
591210-Máquinas, 

servizos e produción Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2671** Burgo Veiga, Mónica Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

591211-Mecanizado e 
mantemento de 

máquinas Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2671** Burgo Veiga, Mónica Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
591216-Operacións de 

produción agraria Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2671** Burgo Veiga, Mónica Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 591228-Soldadura Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

***8194** Casais Lisbona Yolanda Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590004-Lingua castelá 
e literatura Coruña (A) Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***8950**
Castro Suarez, Maria 

Berta Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 590010-Francés Pontevedra Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***2336**
Colmenero Ruiz, Maria de 

los Angeles Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente
590105-Formación e 
orientación laboral Coruña (A) Rexeitada

Non cumpre cos requisitos da 
convocatoria

***0124** Dopico Vale Juana María Interino 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 590106-Música Coruña (A) Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***0124** Dopico Vale Juana María Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente

594460-Linguaxe 
Musical Coruña (A) Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

***6912**
Edreira Domínguez, Marta 

Beatriz Interino 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente

590004-Lingua castelá 
e literatura Coruña (A) Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***2687**

Endrino Iglesias, Iria Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 590009-Debuxo

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***7300**

Feijoo Outeiriño, Ana 
Isabel Definitivo 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590007-Física e química 

Pontevedra 

Rexeitada

 Motivos de enfermidade de 
familiar/es que, segundo a 

información da que se dispón, 
non resulta establecido o grao 

de dependencia (en exclusiva do 
funcionario), que xustifique a 

concesión da comisión de 
servizo e ou grao de minusvalía 
daquel/daqueles non iguale ou 
supere o 65 %. non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***7429**

Fernández Pavón, María 
Reyes Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590105-Formación e 
orientación laboral

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***8672** García Diz, Antía Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 590016-Música Pontevedra Rexeitada Renuncia
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

***4197** Garcia Fernandez, Lucia Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente
591209-Mantemento de 

vehículos Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***8609** Gómez Rey, Isabel Interino 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente
591222-Procesos de 

xestión administrativa Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***7386**
González Díaz, Tania 

María Definitivo 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 590006-Matemáticas Pontevedra Rexeitada

Motivos de enfermidade que, 
segundo a información da que 

se dispón, non acadan 
gravidade, ou dependencia 
suficiente do destino, como 
para atende-lo demandado. 

Distancia non superior a 50 Km 
entre a localidade do destino 
definitivo e a localidade de 

residencia 

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 590006-Matemáticas

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 590009-Debuxo

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
***2409** González Domínguez, Substituto Comisión de servizo por 590019-Tecnoloxía Ourense Rexeitada Non sobrevida, non cumpre cos 
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

Marta 
razóns de saúde do propio 

docente requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590102-Análise e 
química industrial

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590109-Navegación e 
instalacións mariñas

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590111-Organización e 
proc. de mantenemento 

de vehículos

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590112-Organización e 
proxectos de 

fabricación mecánica

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590113-Organización e 
proxectos sistemas 

enerxéticos

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
***2409** González Domínguez, Substituto Comisión de servizo por 590115-Procesos de Ourense Rexeitada Non sobrevida, non cumpre cos 
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

Marta 
razóns de saúde do propio 

docente producción agraria requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590116-Procesos na 

industria alimentaria

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

591205-Instalacións e 
mantemento de 

equipos térmicos e de 
fluidos

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
591209-Mantemento de 

vehículos

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

591214-Operacións e 
equipos de elaboración 

de productos 
alimentarios

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2409**

González Domínguez, 
Marta Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
591227-Sistemas e 

aplicacións informáticas

Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
***6768** Guerra Silva, Francisco Substituto Comisión de servizo por 590113-Organización e Coruña (A) Rexeitada Non sobrevida, non cumpre cos 
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

Javier 
razóns de saúde dun 
familiar do docente

proxectos sistemas 
enerxéticos requisitos da convocatoria

***6768** 
Guerra Silva, Francisco 

Javier Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente

590125-Sistemas 
electrotécnicos e 

automáticos Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***6768** 
Guerra Silva, Francisco 

Javier 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente

591202-Equipos 
electrónicos

Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***6768** 
Guerra Silva, Francisco 

Javier 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente

591206-Instalacións 
electrotécnicas

Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***3659**

López Cancelas, Diana Interino Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente

590016-Música Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***1546**

López Pardo, Celia 
Funcionario en 

prácticas 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590007-Física e química Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***5955**

Marín Escudero, Xoán Luís Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente

590001-Filosofía Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***5504**
Núñez Riobó, María 

Carmen 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590011-Inglés Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***5504**
Núñez Riobó, María 

Carmen Substituto
Comisión de servizo por 

razóns de saúde dun 592011-Inglés Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
Edificio Administrativo San Caetano, s/n               Páx. 8 de 12
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.gal

C
VE

: z
W

jz
9d

L4
O

TU
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=zWjz9dL4OTU1


NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

familiar do docente 

***6960**
Otero Montero Anxo 

Manuel

Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590053-Lingua e 
Literatura Galega

Coruña (A)
Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***1119**
Pérez Alonso, Andrés Substituto Comisión de servizo por 

razóns de saúde do propio 
docente 

590017-Educación física
Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***9685** 

Pérez Santalla, Eduardo Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590007-Física e química Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***2077**

Prego Castro, Rocío Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590053-Lingua e 
literatura galega

Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***0164**

Ramil Montero, Lucía Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590004-Lingua castelá 

e literatura

Coruña (A) Rexeitada
O solicitado non é obxecto de 
avaliación por esta comisión

***3360**

Rey Vázquez, Rosa María Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente

590006 - Matemáticas Lugo Rexeitada Informe médico non favorable

***5889** Rodríguez González, 
María del Mar 

Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590018-Orientación 

educativa
Ourense

Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***1056**

Rodríguez Pombo, Eva Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

591220-Procedementos 
sanitarios e asistenciais

Coruña (A) Rexeitada
Non cumpre cos requisitos da 

convocatoria

***8588**
Sánchez Cid, María Definitivo Comisión de servizo por 

razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590004-Lingua castelá 
e literatura

Ourense
Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***7780**

Sánchez Limón, Daniel Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590017-Educación física Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***1719** 

Santomé Nantes, Alba Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590010-Francés Coruña (A) Rexeitada
Documentación xustificativa 

insuficiente 
***0540** Seijo Alonso, Arturo Substituto Comisión de servizo por 590107-Informática Coruña (A) Rexeitada Non sobrevida,  Motivos de 

Edificio Administrativo San Caetano, s/n               Páx. 9 de 12
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.gal

C
VE

: z
W

jz
9d

L4
O

TU
1

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=zWjz9dL4OTU1


NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

razóns de saúde dun 
familiar do docente 

enfermidade de familiar/es que, 
segundo a información da que 

se dispón, non resulta 
establecido o grao de 

dependencia (en exclusiva do 
funcionario), que xustifique a 

concesión da comisión de 
servizo e ou grao de minusvalía 
daquel/daqueles non iguale ou 

supere o 65 % 

***0540** Seijo Alonso, Arturo Substituto

Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

591227-Sistemas e 
aplicacións informáticas Coruña (A) Rexeitada

Non sobrevida,  Motivos de 
enfermidade de familiar/es que, 
segundo a información da que 

se dispón, non resulta 
establecido o grao de 

dependencia (en exclusiva do 
funcionario), que xustifique a 

concesión da comisión de 
servizo e ou grao de minusvalía 
daquel/daqueles non iguale ou 

supere o 65 % 

***7541**

Serrano Lopez, Rosalia 
Cristina 

Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

591214-Operacións e 
equipos de elaboración 

de productos 
alimentarios Pontevedra Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***7541**
Serrano Lopez, Rosalia 

Cristina 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
591220-Procedementos 
sanitarios e asistenciais

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***8426**

Soutullo García, Eduardo Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590016-Música 

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***8426**

Soutullo García, Eduardo Substituto  Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
593057-Pedagoxía 

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
***5244** Traseira Quintas, Juan Interino Comisión de servizo por 591204-Fabricación e Coruña (A) Rexeitada Non sobrevida, non cumpre cos 
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NIF APELIDOS_E_NOME COLECTIVO MODALIDADE_PARTICIPA
CION ESPECIALIDADE PROVINCIA ESTADO CAUSA_EXCLUSION

José 
razóns de saúde do propio 

docente 
instalación de 

carpintería e moble requisitos da convocatoria

***1510**

Valiño Bouzas, Eva Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590053-Lingua e 
literatura galega

Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***9808**
Varela Guzmán, María 

Lorena 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

593057-Pedagoxía Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***9808**
Varela Guzmán, María 

Lorena 
Docentes 

conservatorios 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
594460-Linguaxe 

musical

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***5504**
Vázquez Hermida, María 

del Pilar 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590002-Grego Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***5504**
Vázquez Hermida, María 

del Pilar 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590003-Latín Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***4997**

Vázquez Parcero, Adrián Definitivo Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
591222-Procesos de 

xestión administrativa

Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, Informe médico 

non favorable 

***1251**
Vázquez Prieto, Susana Definitivo Comisión de servizo por 

razóns de saúde dun 
familiar do docente 

590005-Xeografía e 
historia

Ourense
Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***7284**
Verdejo Lluch, Jordi Definitivo Comisión de servizo por 

razóns de saúde do propio 
docente 

590005-Xeografía e 
historia

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***0550**

Vidal Juviño, José Ramón Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590117-Procesos 
diagnósticos clínicos e 

produtos 
ortoprotésicos Pontevedra Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria

***0550**
Vidal Juviño, José Ramón Substituto Comisión de servizo por 

razóns de saúde do propio 
docente 

590118-Procesos 
sanitarios

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***0550**
Vidal Juviño, José Ramón Substituto 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

591219-Procedementos 
de diagnóstico clínico e Pontevedra Rexeitada

Non sobrevida, non cumpre cos 
requisitos da convocatoria
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docente ortoprotésico

***0550**
Vidal Juviño, José Ramón Substituto Comisión de servizo por 

razóns de saúde do propio 
docente 

591220-Procedementos 
sanitarios e asistenciais

Pontevedra Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria

***4096**

Villar Corral, María José Interino Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 
590004-Lingua castelá 

e literatura

Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, Informe médico 

non favorable 

***9415**
Villasenín Viqueira, 

Patricia 

Docente en 
expectativa de 

destino 

Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590003-Latín Coruña (A) Rexeitada Informe médico non favorable 

***1862**
Yáñez Campo, María 

Felicidad 

Substituto Comisión de servizo por 
razóns de saúde do propio 

docente 

590011-Inglés Coruña (A) Rexeitada
Non sobrevida, non cumpre cos 

requisitos da convocatoria
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