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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e
Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes
admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de
inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de
novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres
da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 11 de marzo de
2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).
De conformidade co disposto no punto 3 da base cuarta da referida orde de convocatoria do proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de
mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario
de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola
Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo), e vistas as reclamacións presentadas contra a lista provisional de admitidos e excluídos, publicada pola Resolución do 6 de
maio de 2015 (DOG do 18 de maio).
A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos resolveu elevar a definitivas as
mencionadas relacións, coas modificacións que se conteñen nos anexos desta resolución.
O feito de que figure a localidade solicitada non implica que sexa a localidade de exame, senón que se determina na resolución pola que se fan públicas as resolucións dos
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tribunais, polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará o acto de
presentación e se celebrará a primeira parte da proba prevista na base décima e as partes A e B da primeira proba prevista na base décimo primeira da convocatoria, así como na
resolución pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos ao procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores
de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo
persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia,
convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo).
Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2015
José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos
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ANEXO II
510-Inspectores de educación-Xeneralista
DNI/NIE/...

Disciplina

Quenda

Exento
castelán

Exento
galego

Motivo
exclusión (*)

Albores Cabaniña, Pablo

36155887W

510600-Xeneralista

F

S

S

16

Álvarez Villar, Noemí

36169840V

510600-Xeneralista

M

S

S

16

Bobillo Vázquez Monjardín,
Alejandro

34988734F

510600-Xeneralista

M

S

S

12

Buján Gómez, Severino

33239158H

510600-Xeneralista

M

S

S

2

Cadórniga Díaz, Susana

34972828V

510600-Xeneralista

M

S

S

2

Apelidos e nome
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(*) Motivos de exclusión
1.

Instancia presentada fóra de prazo.

2.

A/O solicitante carece da titulación adecuada.

3.

A/O solicitante carece das nacionalidades sinaladas na orde de convocatoria.

4.

A/O solicitante é menor de 16 anos ou superaría a idade de 65 anos no momento do nomeamento como
funcionario de carreira.

5.

A/O solicitante non realizou o aboamento de taxas.

6.

Outros.

8.

A/O solicitante non é funcionario de carreira do corpo no que se matricula.

9.

A/O solicitante non ten destino no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.

10.

A/O solicitante non é funcionario de carreira dun corpo ou escala docente clasificado no subgrupo A2.

11.

A/O solicitante non tería prestado o mínimo de 6 anos de servizo no seu corpo de orixe no momento de rematar o
prazo de presentación de solicitudes.

12.

A/O solicitante non cumpre algún dos requisitos xerais da convocatoria.

13.

A data de titulación é posterior á data fin do prazo de presentación de instancias.

14.

A/O solicitante non ten unha experiencia docente mínima de 6 anos como funcionario de carreira nalgún dos
corpos que integran a función pública docente.

15.

A/O solicitante carece da formación pedagóxica requirida.

16.

A/O solicitante non ten unha experiencia docente mínima de 6 anos como funcionario nalgún dos corpos
mencionados na convocatoria.
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