
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

Ensino Público

MODIFICACIÓN ACORDO ACCESO A LISTAS DE INTERINIDADES: 
SISTEMA DE CHAMAMENTOS

No DOG do 12 de Agosto de 2019 publícase unha addenda ao Acordo de acceso ás listas de interinidades e 
substitucións asinado por CCOO que modifica o sistema de chamamentos nas listas, o cal queda do modo seguinte:


Realizada a adxudicación definitiva de destinos provisionais, os chamamentos para realizar substitucións e, se 
fose o caso, interinidades, efectuaranse telefonicamente.  

Se a persoa interesada non colle a primeira chamada telefónica continuarase coa cobertura das prazas e 
enviaráselle un correo electrónico e un SMS informándolle desta circunstancia. 

Transcorrida unha hora, se segue habendo prazas sen cubrir da súa especialidade, volverá ser chamada.  

As persoas que non atendan esta segunda chamada, ou no suposto de non seren chamados por inexistencia de 
praza vacante da súa especialidade, volverán ser chamados no seguinte día que se realicen coberturas de 
interinidades ou substitucións, pola orde que teñan nese momento na listaxe correspondente, sempre que 
proceda o chamamento en función do número de prazas da especialidade e do número de orde na listaxe. 


As persoas que non atendan o chamamento telefónico este segundo día serán penalizadas durante 7 días 
naturais contados desde o inmediatamente seguinte ao do último chamamento. 


Aquelas persoas que sexan penalizadas tres veces por non atender os chamamentos telefónicos serán excluídas 
definitivamente das listas, logo do correspondente trámite de audiencia. 


As notificacións das penalizacións e, se for o caso, das exclusións realizaranse por medios 
electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal 

As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu 
contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición 
da notificación sen que se acceda ao seu contido. 


Horarios dos chamamentos :  

Nas datas inmediatamente anteriores e posteriores ao inicio do curso académico, men- tres non estean 
cubertas todas as substitucións, os horarios dos chamamentos abarcarán toda a mañá e a tarde. En 
función do número de substitucións para cubrir poderá facerse o mesmo horario ao remate dos períodos 
non lectivos de Nadal e Semana Santa. 

Nos restantes días de chamamentos o horario será, con carácter xeral, das 10.00 ás 15.00 horas. 

CCOO-Ensino insiste, tal e como plantexou na Mesa Sectorial, en que esta modificación debe ir acompañada da 
realización de chamamentos todos os días.
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