
 

 

Organismo: Secretaría Xeral – Subdirección Xeral de Persoal – Servizo de Secundaria 

Anuncio do 27 de abril de 2009, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de 

excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 24 de marzo de 2009, da Secretaría Xeral da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura dun 

prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino 

secundario, especialidade de procesos e produtos de téxtil, confección e pel (590120), (Diario 

Oficial de Galicia de 31 de marzo de 2009). 

 

TEXTO: 

Rematado o prazo para presentar a instancia solicitude e realizada a 

baremación dos méritos, procede a publicación das puntuacións provisionais e 

a relación de excluídos no taboleiro de anuncios da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, das delegacións provinciais e na páxina web desta 

consellería. 

En consecuencia, esta Secretaría xeral 

Resolve: 

Primeiro.-Facer público na Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, nas delegacións provinciais e na páxina web desta consellería 

(http://www.edu.xunta.es profesorado/interinos-substitutos) as puntuacións 

provisionais e a relación de excluídos do baremo para prazas de interinidades e 

substitucións no corpo de ensino secundario, especialidade de procesos e 

produtos de téxtil, confección e pel (590120). 

Segundo.-Publicar a relación de excluídos no anexo deste anuncio. 



Terceiro.-Contra estas puntuacións provisionais poderá interpoñerse 

reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da 

publicación deste anuncio no DOG, ante o secretario xeral da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2009. 

Jesús Vázquez Abad 

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 

 



Anexo 

 

Apelidos e nome DNI Causa 

Atán Jurjo, Mónica Manuela 33293299V 3 
Campos Montero, Esteban 44476679S 3 

De la Encarnación Torregrosa, Mª Victoria 75239685S 3 

Fernández Varela, Teresa 33336933C 3 

Ferreiro Pena, Paula 34264816Z 3 

González Domínguez, Marta 76824090L 3 

Graña Fernández, María José 32662356X 3 

Lamas Herrero, Eduardo 46917187Q 3 

March Gumiel, Mª Isabel 50439238P 3 

Martínez Hormaechea, Ramón 44814460H 3 

Silva Iglesias, Ana Mª 76819412X 3 

Simal Campos, Patricia 44081052B 3 

Troitiño Rodríguez, Rebeca Josefina 77411141H 3 

Veiga Lozano, Mª Isabel 32677604D 3 

 

 

Causas exclusión:  
1-Solicitude presentada fora de prazo  
2-Xa forma parte dun baremo anterior da mesma especialidade 
3-Titulación inadecuada  
4- Disciplina non convocada  
5-Non presentou a titulación  
 


