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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 30 de xullo de 2010 pola que se
nomean funcionarios en prácticas do corpo
de mestres aos opositores seleccionados no
procedemento selectivo convocado pola
Orde do 11 de marzo de 2010 (Diario Ofi-
cial de Galicia do 25 de marzo) para ocu-
par vacantes dotadas orzamentariamente.

Pola Orde do 11 de marzo de 2010 (DOG do 25)
convocouse procedemento selectivo de ingreso ao
corpo de mestres, así como o procedemento de
adquisición de novas especialidades polo persoal
funcionario de carreira do corpo de mestres da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Sen prexuízo do establecido na base décimo
segunda, puntos 1 e 4 da Orde do 11 de marzo de
2010 (DOG do 25 de marzo), tendo en conta as nece-
sidades do servizo, e de conformidade co disposto na
base décimo cuarta da citada orde, os aspirantes que
resultaron seleccionados deben realizar un período
de prácticas, que formará parte do proceso selectivo
e terá por obxecto a valoración da súa aptitude para
a docencia.

Existindo vacantes dotadas orzamentariamente,
procede nomear funcionarios en prácticas os oposi-
tores que foron destinados a aquelas.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.-Nomear funcionarios en prácticas do
corpo de mestres os aspirantes que se relacionan no
anexo I da Orde do 29 de xullo de 2010 pola que se
fai pública a lista dos opositores seleccionados no
proceso selectivo convocado pola Orde do 11 de
marzo de 2010 (DOG do 25 de marzo) para ingreso
no corpo de mestres.

Segundo.-Nomear funcionaria en prácticas do cor-
po de mestras/mestres a aspirante Montserrat García
García, seleccionada no procedemento selectivo do
2009, que tiña concedido o aprazamento da fase de
prácticas.

Terceiro.-O nomeamento como funcionario en
prácticas producirá efectos económicos e adminis-
trativos desde a súa toma de posesión.

Cuarto.-O réxime retributivo dos funcionarios en
prácticas será o establecido no Real decre-
to 456/1986, do 10 de febreiro (BOE do 6 de marzo),

modificado polo Real decreto 213/2003, do 21 de
febreiro (BOE do 1 de marzo) polo que se fixan as
retribucións dos funcionarios en prácticas.

Quinto.-Os funcionarios en prácticas que xa
estean prestando servizos remunerados na Adminis-
tración como funcionarios de carreira ou interinos,
contratados administrativos ou como persoal labo-
ral, sen prexuízo da situación administrativa ou
laboral que de acordo coa normativa vixente lles
corresponda, deberán formular opción para a per-
cepción das remuneracións mentres persista a súa
condición de funcionario en práctica, de conformi-
dade co disposto no Real decreto 456/1986, do 10
de febreiro (BOE do 6 de marzo), modificado polo
Real decreto 213/2003, do 21 de febreiro (BOE do
1 marzo).

Sexto.-De conformidade co establecido no aparta-
do 13.5º da orde de convocatoria, presúmese que o
profesorado interino que percibe trienios e resulta
nomeado funcionario en prácticas dun corpo do mes-
mo grupo en que prestaba servizos, opta pola remu-
neración das retribucións correspondentes a funcio-
nario interino, sen prexuízo da súa inclusión no réxi-
me especial da seguridade social dos funcionarios
públicos.

Sétimo.-A Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos adoptará todas as medidas e ditará as ins-
trucións que coide oportunas para o desenvolvemen-
to desta orde.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

UNIVERSIDADE DE VIGO

Resolución do 10 de agosto de 2010 pola
que se convoca concurso de acceso a corpos
de funcionarios/as docentes universitarios
(DF1019 a DF1029).

De conformidade co disposto na Lei orgáni-
ca 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de
decembro), de universidades, modificada pola Lei
orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril),
en adiante LOU, e no Real decreto 1313/2007, do 5
de outubro, polo que se regula o réxime dos concur-
sos de acceso a corpos docentes universitarios, (en
adiante RDCA), e en virtude do establecido nos esta-
tutos da Universidade de Vigo, aprobados polo
Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro (DOG do 2 de
febreiro) da Xunta de Galicia,


