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Anuncio do 14 de outubro de 2010, da Direc-
ción Xeral de Centros e Recursos Humanos,
polo que se comunica a apertura dun prazo
para solicitar prazas de interinidades e subs-
titucións no corpo de profesores de música e
artes escénicas especialidades de danza espa-
ñola (594035), danza clásica (594036) e
danza contemporánea (594037).

Primeiro.

Comunícase que está aberto o prazo para posibles
interinidades e substitucións para:

-Corpo de profesores de música e artes escénicas.

Danza contemporánea (594037) -Título superior de danza nunha das seguintes 
especialidades: 
*Pedagoxía da danza, modalidade danza contemporánea. 
*Coreografía e técnicas de interpretación da danza, 
modalidade danza contemporánea. 
-Os documentos acreditativos da completa superación de 
estudos oficiais de danza clásica anteriores á implantación 
da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación 
xeral do sistema educativo, expedidos de conformidade co 
disposto no Real decreto 899/2010, do 9 de xullo (BOE do 
13 de xullo), ademais da acreditación de experiencia en 
danza contemporánea. 

Segundo.-Prazo de solicitude.

O prazo para presentar a instancia de solicitude,
na Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria ou nos seus departamentos territoriais, será
de dez días naturais contados a partir do día seguin-
te ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial
de Galicia.

Terceiro.-Modelo de solicitude.

O modelo de solicitude poderá ser recollido na
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria, nos seus departamentos territoriais, e está á dis-
posición tamén na páxina web da consellería, no
enderezo http://www.edu.xunta.es/profesorado (xes-
tión de profesorado; interinos e substitutos).

Cuarto.-Comisión baremadora.

A asignación da puntuación que corresponde aos
concursantes será levada a cabo por unha comisión
constituída por funcionarios destinados na Conselle-
ría de Educación e Ordenación Universitaria. Esta
comisión estará cualificada na categoría primeira
para os efectos do previsto no Decreto 144/2001, do
7 de xuño (DOG do 25 de xuño).

Poderá asistir ás reunións da comisión, con voz e
sen voto, un representante por cada unha das orga-
nizacións sindicais con presenza na mesa sectorial
docente non universitaria.

Quinto.-Requisitos dos candidatos e candidatas.

a) Estar en posesión da titulación que se sinala no
punto primeiro deste anuncio.

b) Ter superado o curso Celga 4 de lingua galega
ou validación equivalente.

c) Non obstante o anterior, poderán presentar soli-
citudes aquelas persoas que, posuíndo as titulacións
sinaladas no punto primeiro, non posúan o curso de
Celga 4 de lingua galega ou equivalente. Estes can-
didatos poderán ser seleccionados en defecto de
candidatos que si o acrediten. Neste caso, de ser
seleccionados, os candidatos deberán superar, no
prazo máximo de dous anos desde que sexan nomea-
dos, o curso de Celga 4 de lingua galega ou equiva-
lente. A superación do devandito curso deberá ser
comunicada á Subdirección Xeral de Recursos
Humanos da Consellería de Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria.

Sexto.

O baremo, de acordo coa addenda asinada cos sin-
dicatos da mesa sectorial docente o 11 de xullo de
2006, será o publicado na fase de concurso do últi-
mo concurso-oposición convocado no DOG.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se
anuncia a convocatoria pública para a
provisión dun posto de persoal directivo no
Complexo Hospitalario de Ourense.

De conformidade co establecido no artigo 59 do
Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do

Danza española (594035) -Título superior de danza nunha das seguintes 
especialidades: 
*Pedagoxía da danza, modalidade danza española. 
*Coreografía e técnicas de interpretación da danza, 
modalidade danza española. 
-Os documentos acreditativos da completa superación de 
estudos oficiais de danza española anteriores á implantación 
da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación 
xeral do sistema educativo, expedidos de conformidade co 
disposto no Real decreto 899/2010, do 9 de xullo (BOE do 
13 de xullo). 

Danza clásica (594036) -Título superior de danza nunha das seguintes 
especialidades: 
*Pedagoxía da danza, modalidade danza clásica. 
*Coreografía e técnicas de interpretación da danza, 
modalidade danza clásica. 
-Os documentos acreditativos da completa superación de 
estudos oficiais de danza clásica anteriores á implantación 
da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación 
xeral do sistema educativo, expedidos de conformidade co 
disposto no Real decreto 899/2010, do 9 de xullo (BOE do 
13 de xullo). 
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