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INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA
E SOLO

Corrección de erros.-Resolución do 16 de
novembro de 2010 pola que se establecen
as bases reguladoras e se convocan dez
bolsas de formación e especialización en
materia de vivenda.

Advertido un erro na devandita resolución, publi-
cada no Diario Oficial de Galicia número 231, do
mércores 1 de decembro de 2010, cómpre facer a
seguinte corrección:

Na páxina 19.832, antes da sinatura debe incluír-
se: «(P.D. Resolución do 23-6-2010)».

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 23 de novembro de 2010 pola que se
convoca concurso de méritos para cubrir pos-
tos nos equipos de orientación específicos.

O Decreto 120/1998, do 23 de abril (DOG do 27
de abril), regula a orientación educativa e profesio-
nal na Comunidade Autónoma de Galicia e dispón,
no seu artigo 2º, a creación de equipos de orienta-
ción específicos.

O perfil profesional das/os candidatos e das candi-
datas para desempeñar postos nestes equipos vén
determinado polo artigo 5º do citado decreto, e debe
responder ao dun profesional con formación e expe-
riencia que lle permita desenvolver as funcións esta-
blecidas no artigo 18º da Orde do 24 de xullo de
1998 (DOG do 31 de xullo), pola que se establece a
organización e o funcionamento da orientación edu-
cativa e profesional na Comunidade Autónoma de
Galicia regulada polo Decreto 120/1998.

Debido á existencia de prazas definitivas vacantes
no cadro de persoal dos equipos de orientación espe-
cíficos, cómpre proceder a realizar a súa oferta
pública.

En consecuencia, e en uso da autorización que
figura na disposición derradeira primeira do Decre-
to 120/1998, esta consellería

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto.

Convócase concurso público de méritos para
cubrir as prazas dos equipos de orientación especí-
ficos, así como as posibles resultas, que se relacio-
nan no anexo I desta orde.

Artigo 2º.-Concursantes.

1. Poderán participar neste concurso o persoal fun-
cionario de carreira do corpo de profesorado de ensi-
no secundario, con destino nos equipos de orienta-
ción específicos ou en centros públicos dependentes
da Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria, que reúnan na data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes os requisitos xerais e
específicos fixados nos artigos 3º e 4º desta orde.

2. Á praza de audición e linguaxe e ás posibles
resultas desta especialidade poderá acceder o per-
soal funcionario de carreira do corpo de mestres,
que posúa a especialidade de audición e linguaxe ou
estea habilitado nesta.

Artigo 3º.-Requisitos xerais.

1. Encontrarse en situación de servizo activo, ou
servizos especiais, ou excedente por coidado de
fillas, fillos e familiares, con destino definitivo ou
provisional nos equipos de orientación específicos
ou en centros públicos dependentes da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, sempre
que, transcorresen ao remate deste curso académico,
polo menos, dous anos desde a toma de posesión do
último destino definitivo.

2. Enténdese tamén estar en servizo activo na
Comunidade Autónoma de Galicia en 31 de agosto
de 2011, aquelas/aqueles docentes que, desde un
destino definitivo na Comunidade Autónoma de
Galicia, accederon a un posto docente no estranxei-
ro e que deben incorporarse obrigatoriamente a esta
comunidade no próximo curso académico.

3. Contar cun mínimo de tres anos de experiencia
nunha praza directamente relacionada co posto ao
que se aspira (orientación educativa).

4. Tanto para os efectos do disposto nos puntos
anteriores deste artigo como para a determinación
das puntuacións de antigüidade que figuran no bare-
mo recollido no anexo III, entenderase como data de
finalización para os cómputos o 31 de agosto de
2011. No relativo aos demais méritos que figuran
nese baremo, deberanse reunir na data en que fina-
liza o prazo de presentación a esta convocatoria, que
se establece no punto 1 do artigo 7º desta orde.

5. Presentar o proxecto a que se fai referencia no
artigo 5º.2 c).

Artigo 4º.-Requisitos específicos.

Poderá solicitar as prazas ofertadas o persoal funcio-
nario de carreira docente no corpo de catedráticos e do
corpo de profesorado de ensino secundario da especia-
lidade de orientación educativa. Así mesmo, deberán
acreditar a formación que lles permita desenvolver as
actividades propias da praza solicitada, tal como esta-
blece o punto 2 do artigo 5º do Decreto 120/1998.

Artigo 5º.-Instancias e documentación.

1. Instancias:

a) As persoas participantes no concurso deberán
presentar a súa solicitude mediante instancia axus-


