
Nº 223 � Venres, 19 de novembro de 2010 19.059DIARIO OFICIAL DE GALICIA

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Corrección de erros.-Resolución do 30 de
agosto de 2010, da Dirección Xeral de Cen-
tros e Recursos Humanos, pola que se fai
pública a adxudicación definitiva de desti-
nos provisionais para o curso 2010-2011.

Advertidos erros na devandita resolución, publica-
da no Diario Oficial de Galicia nº 172, do 7 de
setembro, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 15.565, onde di: «Fernández Pérez
Teresa, CEIP de Leirado, en Salvaterra de Miño»,
debe dicir: «CEIP de Corvillón, en Cambados».

Anuncio do 12 de novembro de 2010, da
Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos, polo que se comunica a publica-
ción das puntuacións provisionais e a rela-
ción de excluídos do baremo aberto polo
Anuncio do 14 de outubro de 2010, polo que
se comunica a apertura dun prazo para soli-
citar prazas de interinidades e substitucións
no corpo de profesores de música e artes escé-
nicas, especialidades de danza española
(594035), danza clásica (594036) e danza
contemporánea (594037).

Finalizado o prazo para presentar a solicitude e
realizada a baremación dos méritos, procede a
publicación das puntuacións provisionais e a rela-
ción de excluídos no taboleiro de anuncios da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria,
nos seus departamentos territoriais e na páxina web
desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Facer públicas na Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria, nos seus departa-
mentos territoriais e na páxina web desta consellería
(http://www.edu.xunta.es/substitutoslistas/ -baremo
listas abertas) as puntuacións provisionais e a rela-
ción de excluídos do baremo para prazas de interini-
dades e substitucións para impartir docencia no cor-
po de profesores de música e artes escénicas, espe-
cialidades de danza española (594035), danza clási-
ca (594036) e danza contemporánea (594037).

Segundo.-Publicar a relación de excluídos no ane-
xo deste anuncio.

Terceiro.-Contra estas puntuacións provisionais
poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez
días naturais, a partir do día seguinte ao da publica-
ción deste anuncio no DOG, ante o director xeral de

Centros e Recursos Humanos da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2010.

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO 

Apelidos e nome DNI Especialidade Causa 

Sanles Martínez, Almudena 53180715T 594035 3 

Sanles Martínez, Almudena 53180715T 594036 3 

Sanles Martínez, Almudena 53180715T 594037 1, 3 

Eijo Bazarra, Silvia V. 76941162K 594037 2 

Eijo Bazarra, Silvia V. 76941162K 594037 1, 3 

Roqueiro Rey, Camino 36143383X 594036 3 

Varela Díaz, Patricia 34970981X 594037 4 

Jácome Salgado, Cristina 34896455G 594036 5 

Vázquez Gómez, Alba 47381164Z 594036 2 

Vázquez Gómez, Alba 47381164Z 594037 2 

Mallo Domínguez, Almudena 53177825P 594036 2 

González Castro, Susana 36140526H 594036 3 

González Castro, Susana 36140526H 594037 3 

Pestaña Coria, Beatriz Alejandra 07222377D 594035 4 

Piñeiro Millares, Iago 33539874D          0 6 
 
1. Titulación inadecuada, non xustifica experiencia na especialidade. 
2. Titulación inadecuada. 
3. Falta xustificante de nivel de equivalencia de titulación para os efectos de docencia. 
4. Non presentou titulación. 
5. Solicitude presentada fóra de prazo. 
6. Corpo e disciplina non convocados.

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O
CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE
GALICIA

Resolución do 11 de novembro de 2010
pola que se nomean os membros do tribu-
nal que deberá cualificar o proceso selecti-
vo para o ingreso no cadro de persoal
laboral fixo (condutor), pola quenda de
acceso libre, deste instituto.

Unha vez convocado o proceso selectivo para o
ingreso no cadro de persoal laboral fixo do Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de
Galicia (Intecmar), pola quenda de acceso libre (ofi-
ciais de 2ª, grupo IV-condutor), por resolución da
presidenta do Intecmar, do 12 de maio de 2010,
publicada no Diario Oficial de Galicia número 96,
do 24 de maio, e de conformidade co establecido nas
bases da convocatoria, esta presidencia

DISPÓN:

Nomear o tribunal que deberá cualificar o proceso
selectivo para o ingreso no cadro de persoal laboral fixo
do Intecmar, pola quenda de acceso libre (grupo IV-
condutor), coa composición que se relaciona no anexo.

Vilaxoán, 11 de novembro de 2010.

Rosa Mª Quintana Carballo
Presidenta do Instituto Tecnolóxico para o Control

do Medio Mariño de Galicia


