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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Resolución do 23 de novembro de 2010,
do tribunal designado para xulgar o pro-
ceso selectivo para o ingreso na categoría
041 do grupo IV de persoal laboral fixo da
Xunta de Galicia (oficial de defensa con-
tra incendios forestais), pola quenda de
acceso libre, pola que se anuncia a data, a
hora e o lugar para a realización da pro-
ba de recoñecemento médico.

En sesión que tivo lugar o 23 de novembro do
2010, o tribunal nomeado para xulgar o proceso
selectivo para o ingreso na categoría 041 do gru-
po IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia
(oficial de defensa contra incendios forestais) pola
quenda de acceso libre, convocado pola Orde do 4
de marzo de 2008 (DOG nº 241, do 12 de decembro),
unha vez comprobado que un dos aspirantes selec-
cionados, do ámbito territorial de Ourense, non
acredita o cumprimento dos requisitos na forma pre-
vista na base IV.3, e de conformidade co establecido
na base III.14 de dita orde,

ACORDOU:

Primeiro.-Convocar os aspirantes reflectidos no
anexo que se xunta a esta resolución para a realiza-
ción da proba de recoñecemento médico prevista na
base IV.2 da Orde do 4 de marzo de 2008 pola que se
convoca o proceso selectivo para o acceso á categoría
041 (oficial de defensa contra incendios forestais).

Segundo.-De acordo coa base referida, el aspiran-
te deberá ser declarado apto nesta proba de recoñe-
cemento para poder figurar na proposta de aproba-
dos a que se refire a base IV.3 da mesma orde.

No suposto de que o aspirante non alcance o reco-
ñecemento de apto ou non compareza, decaerá en
todos os seus dereitos e o tribunal efectuará chama-
mento do seguinte aspirante que corresponda no
ámbito territorial por orde de puntuación, e procede-
rá de igual forma que nos puntos anteriores.

Terceiro.-Os aspirantes deberanse abster de tomar
ningún alimento desde, cando menos, oito horas
antes da prevista para a realización da proba e levar
a mostra dos primeiros ouriños da mañá.

Así mesmo, deberán acudir provistos de DNI ou
documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

Cuarto.-As probas de recoñecemento médico reali-
zaranse o día 30 de novembro do 2010, ás 8.00
horas, en chamamento único e de acordo coa orde
que se recolle no anexo que se xunta, na clínica da
Mutua Gallega de Accidentes de Traballo, sita no
polígono do Tambre, rúa Isaac Peral nº 9, Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2010.

José Carlos Carballo Fernández
Presidente do tribunal

ANEXO 
Convocatoria de proba de recoñecemento médico do proceso 

selectivo Orde do 4 de decembro de 2008 

Día: 30 de novembro, as 8.00 horas. 
DNI Aspirante Ámbito 

44474909-Q* Suárez Novoa, Daniel Ourense 
 
Suplente 

       34990040-W Costa Estévez, David       Ourense 
 

*Discapacitados 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Corrección de erros.-Orde do 5 de novem-
bro de 2010 pola que se convoca concurso
de traslados entre profesorado de relixión
que presta servizos nos centros educativos
dependentes desta consellería.

Advertidos erros na devandita orde, publicada no
Diario Oficial de Galicia nº 219, do 15 de novembro
de 2010, cómpre facer as seguintes corrección:

Na páxina 18.623, onde di:

Cód. 
praza 

COD1 Centro 1 Concello Horas COD2 Centro 2 CONC2 COD3 Centro 3 CONC3 COD4 Centro 4 CONC4 COD5 Centro 5 CONC5

150042 15000363 CEIP Ponte 
dos Brozos 

Arteixo 37,30                         

Debe dicir: 
Cód. 
praza 

COD1 Centro 1 Concello Horas COD2 Centro 2 CONC2 COD3 Centro 3 CONC3 COD4 Centro 4 CONC4 COD5 Centro 5 CONC5

150042 15032716 CEIP de 
Arteixo 

Arteixo 37,30                         

Na páxina 18.624, onde di: 
Cód. 
praza 

COD1 Centro 1 Concello Horas COD2 Centro 2 CONC2 COD3 Centro 3 CONC3 COD4 Centro 4 CONC4 COD5 Centro 5 CONC5

150199 15015688 CEIP Raíña 
Fabiola 

Santiago 37,30 15019359 CEIP Monte 
dos Postes 

Santiago 15020571 CEIP 
Colexiata 
do Sar 

Santiago             
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Debe dicir: 
Cód. 
praza 

COD1 Centro 1 Concello Horas COD2 Centro 2 CONC2 COD3 Centro 3 CONC3 COD4 Centro 4 CONC4 COD5 Centro 5 CONC5

150199 15015688 CEIP Raíña 
Fabiola 

Santiago 37,30 15019359 CEIP Monte 
dos Postes 

Santiago 15020571 15015998 CEIP 
Ramón 
Cabanillas

Santiago          

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 2 de novembro de 2010, da
Xerencia do Hospital da Barbanza, pola
que se resolve a convocatoria pública para
a provisión de dous postos de xefaturas de
servizo de xestión e servizos nas áreas de
aprovisionamentos, e control de xestión e
contratación administrativa deste centro
hospitalario.

Convocada por Resolución do 23 de agosto de
2010 (Diario Oficial de Galicia nº 179, do 16 de
setembro), a provisión de dous postos de xefaturas
de servizo de xestión e servizos nas áreas de Aprovi-
sionamentos, e control de xestión e contratación
administrativa, esta xerencia, de conformidade coa
competencia atribuída no artigo 3º da orde da Con-
sellería de Sanidade do 24 de maio de 2006 (Diario
Oficial de Galicia nº 106, do 5 de xuño),

DISPÓN:

Primeiro.-Resolver a convocatoria pública para a
provisión de dous postos de xefaturas de servizo de
xestión e servizos nas áreas de aprovisionamentos, e
control de xestión e contratación administrativa do
Hospital da Barbanza, convocadas por Resolución
do 23 de agosto de 2010 (Diario Oficial de Galicia
nº 179, do 16 de setembro).

Segundo.-Nomear, para os postos que se indican,
as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro.-Os aspirantes nomeados deberán cesar
na praza que desempeñen dentro dos tres días hábi-
les seguintes a aquel en que se publique esta reso-
lución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do posto de traballo adxudica-
do deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles

seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada
e o posto adxudicado son da mesma área de saúde,
ou no prazo de quince días hábiles, se son de distin-
ta área de saúde. Para estes efectos, entenderase por
praza desempeñada a efectivamente ocupada, con
independencia de que sexa en condición de destino
definitivo, adscrición ou destino provisional, ou
comisión de servizos. Se así o permiten as necesida-
des do servizo, e por petición motivada do interesa-
do, os prazos a que se refiren os parágrafos anterio-
res poderán ser prorrogados polo órgano convocante.
O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán
a consideración de servizo activo, percibindo os
correspondentes haberes de conformidade co que
estableza a orde sobre confección de nóminas do
persoal ao servizo da Administración autonómica.
Entenderase que solicita a excedencia voluntaria
por interese particular, e será declarado nesa situa-
ción polo órgano competente, quen non se incorpore
ao posto adxudicado no prazo establecido.

Cuarto.-Contra esta resolución, poderá interporse
recurso de alzada perante a Dirección de Recursos
Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo
Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir
do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos
artigos 114º e 115º da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administración públicas
e do procedemento administrativo común, segundo a
redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Ribeira, 2 de novembro de 2010.

Luis González Taboada
Director xerente do Hospital da Barbanza

ANEXO

Posto: xefe/a do Servizo de Aprovisionamentos.
Nome e apelidos: Jorge Luis Ínsua Lado.
DNI: 76776656-B.

Debe dicir: 
Cód. 
praza 

COD1 Centro 1 Concello Horas COD2 Centro 2 CONC2 COD3 Centro 3 CONC3 COD4 Centro 4 CONC4 COD5 Centro 5 CONC5

150200 15015998 CEIP Ramón 
Cabanillas 

Santiago 37,30 15020571                     

Na mesma páxina, onde di: 
Cód. 
praza 

COD1 Centro 1 Concello Horas COD2 Centro 2 CONC2 COD3 Centro 3 CONC3 COD4 Centro 4 CONC4 COD5 Centro 5 CONC5

150200 15015998 CEIP Ramón 
Cabanillas 

Santiago 37,30 15020571 CEIP 
Colexiata do 
Sar 

Santiago                   


