
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e

Recursos  Humanos,  pola  que  se  fan  públicas  as  resolucións  dos  tribunais  que  xulgarán  os

procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de

acceso  ao  corpo  de  profesores  de  escolas  oficiais  de  idiomas,  e  de  ingreso  ao  corpo  de

profesores  técnicos  de  formación  profesional,  ao  corpo  de  mestres  e  procedemento  de

adquisición  de  novas  especialidades  polo  persoal  funcionario  de  carreira  dos  corpos  de

profesores  de ensino secundario,  profesores  técnicos  de  formación  profesional  e  mestres  da

Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do

14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo, corrección de erros do 3 de maio)

polas  que se  anuncian as  datas,  as  horas  e  os  lugares  en que  se fará  a  presentación  dos

aspirantes e a primeira proba.

Advertidos erros na Resolución do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos

Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos

selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo

de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de

formación  profesional,  ao  corpo  de  mestres  e  procedemento  de  adquisición  de  novas

especialidades  polo  persoal  funcionario  de  carreira  dos  corpos  de  profesores  de  ensino

secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de

Galicia  (código de procedemento  ED001A),  convocados pola  Orde do  14  de marzo de  2018

(Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo, corrección de erros do 3 de maio) polas que se anuncian

as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba

publicada no portal de Internet da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

www.edu.xunta.es o 13 de xuño de 2018, no que se refire ao lugar en que se fará a presentación

dos aspirantes e a primeira proba no corpo 590 – Profesores de Ensino Secundario, especialidade

590004 – Lingua castelá e literatura, procede corrixilos do xeito que a continuación se indica:

Na páxina 2, onde di:

-Corpo 590- Profesores de ensino secundario

590004-Lingua castelá e literatura, todos os tribunais,

Primeira proba:

Parte A: 23 de xuño de 2018; Hora: 11.00.

Parte B: 23 de xuño de 2018; Hora: 17.00.

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
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Lugar: 

 Tribunal  1  no  CIFP  Compostela.  Rúa  de  Lamas  de  Abade,  s/n,  15702  Santiago  de

Compostela 

 Tribunais 2, 3 e 6 IES Lamas de Abade. Rúa da Raiola, 8, 15702 Santiago de Compostela,

A Coruña.

debe dicir:

-Corpo 590- Profesores de ensino secundario

590004-Lingua castelá e literatura, todos os tribunais,

Primeira proba:

Parte A: 23 de xuño de 2018; Hora: 11.00.

Parte B: 23 de xuño de 2018; Hora: 17.00.

Lugar: 

 Tribunal  1  no  CIFP  Compostela.  Rúa  de  Lamas  de  Abade,  s/n,  15702  Santiago  de

Compostela 

 Tribunais  2,  3,  4 e 5 no  IES Lamas de Abade.  Rúa da Raiola,  8,  15702 Santiago de

Compostela, A Coruña.

Asinado electronicamente en Santiago de Compostela

O director xeral de Centros e Recursos Humanos

José Manuel Pinal Rodríguez

Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es
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