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Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006

infórmaTE
Persoal laboral e funcionario

O día 25 de outubro de 2016, celebrouse a xuntanza da comisión central de listas, na que se 
trataron os seguintes temas: 


A) Reclamacións e recursos aos chamamentos:  

Reclamacións listas persoal funcionario:  

Resolución Nº

ESTIMADAS 1

DESESTIMADAS 4

INFORMADAS 0

PENDENTES 0

Reclamacións listas persoal laboral:  

B) Outras cuestións tratadas:  

1.- Publicación listas provisionais admitidos e excluídos: Está previsto publicar a lista 

provisional de admitidos e excluídos no DOG, na primeira quincena de novembro. 


2.- Contratación cobertura posto ATS/DUE no ISSGA Coruña: Na acta número 103, do 25 de 

abril de 2016, recollese que, o Instituto Galego de Saúde e Seguridade (ISSGA), fixera unha 
petición para a cobertura dun posto de ATS/DUE, de persoal funcionario, coa especialidade 
Enfermería de Empresas. A Comisión autorizou cubrir o posto coas listas II- 002, pero non se 
chegou a cubrir porque, ninguén dos anotados, tiña os requisitos que se requirían para dito 
posto (diplomado en enfermería, especialidade de ergonomía e psicosocioloxía). 
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xullo de 2016
infórmaTE
Persoal laboral e funcionario

A Comisión de listas entón acordou, que se anunciase na paxina web de Función Pública, para 
a súa cobertura por persoal laboral fixo, en adscrición temporal ou superior categoría. 


Publicada a adscrición, só se presentou un candidato/a que non cumpría os requisitos, polo que 
a Comisión Permanente Central de listas acordou finalmente utilizar as listas de ATS/DUE do 
SERGAS para cubrir esta praza, aínda que a selección seguirá xestionándose desde Función 
Pública. 


3.- Convocatoria extraordinaria de listas: Como se constatou que, tal como comunicou 
CCOO por escrito, o 28 de xullo de 2016, había categorías de persoal laboral que tiñan moita 
demanda e que estaban esgotadas as correspondentes listas, a Comisión Permanente Central 
ACORDOU facer unha convocatoria extraordinaria, cun prazo mais reducido para presentar 
solicitudes, para as seguintes categorías: 


	 	 -  III- 014 (Xefe/a de cociña) 


	 	 -  V- 001 (Camareiro-limpador, Axudante de cociña......) 


 
Esta convocatoria, está previsto que se publique no DOG a finais do mes de outubro. 


 
Acordouse celebrar, a próxima xuntanza da Comisión de Listas, se non hai cambios de 
última hora, o martes 22 de novembro, ás 11 horas.  

www.ccooensino.gal

http://www.ccooensino.gal
http://www.ccooensino.gal

