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Méritos Valoración Documentos xustificativos

3.4. Pola participación en cursos de
formación sobre dirección e organi-
zación de centros en proxectos de
innovación educativa e de calidade.

Ata 2 puntos Certificado deles.

4. Proxecto específico.
Polo proxecto específico coa proposta
directiva en relación coa liña do
proxecto educativo do centro.

Ata 10 puntos

CENTRO INFORMÁTICO PARA
A XESTIÓN TRIBUTARIA,
ECONÓMICO-FINANCEIRA
E CONTABLE

Corrección de erros.-Resolución do 21 de
abril de 2005 pola que se convocan probas
selectivas para o ingreso no cadro de per-
soal laboral fixo de analistas programa-
dores deste organismo, polo sistema de
acceso libre.

Advertido erro na devandita resolución, publicada
no DOG nº 100, do xoves 26 de maio de 2005,
é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 9.123, punto 5, apartado 5.1.1 letra a),
onde di: «Servizos prestados no CIXTEC, ou no CPD
da Consellería de Economía e Facenda da Xunta
de Galicia na categoría de analista programa-
dor: 0,15 puntos por mes; na categoría de progra-
mador: 0,10 puntos por mes; e na categoría de ope-
rador: 0,07 puntos por mes», debe dicir: «Servizos
prestados no CIXTEC, ou no CPD da Consellería
de Economía e Facenda da Xunta de Galicia na
categoría de licenciado en informática (antigo téc-
nico de sistemas): 0,17 puntos por mes; na categoría
de analista programador: 0,15 puntos por mes; na
categoría de programador: 0,10 puntos por mes; e
na categoría de operador: 0,07 puntos por mes».

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Resolución do 9 de xuño de 2005 pola
que se corrixe erro advertido na do 19
de maio de 2005 pola que se convocaban
probas selectivas para cubrir prazas de
auxiliar técnico informático, pola quenda
de promoción interna e pola quenda de
acceso libre.

Advertido erro na Resolución do 19 de maio de
2005 publicada no Diario Oficial de Galicia nº 110,
do xoves, 9 de xuño de 2005, cómpre facer as seguin-
tes modificacións:

Na base 3.1 da citada resolución, onde di: «no
prazo de vinte días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación desta convocatoria no
Diario Oficial de Galicia, debe dicir: «no prazo de
vinte días naturais contados a partir do seguinte ao
da publicación do anuncio desta convocatoria no
Boletín Oficial del Estado».

Substituír á base 4 da devandita resolución pola
seguinte:

4.1 Rematado o prazo de presentación de soli-
citudes, o reitor da USC ditará resolución, no prazo
máximo dun mes, declarando aprobada a lista pro-
visional de admitidos e excluídos. Nesta resolución,
que se publicará no Diario Oficial de Galicia, indi-
carase o lugar en que se atopa exposta ao público
a lista completa de aspirantes admitidos e excluídos,
na cal constará o nome e apelidos dos excluídos,
o número de DNI, así como as causas que motivaran
a exclusión e o prazo para reparalas.

4.2 Os aspirantes excluídos ou que non figuren
na relación de admitidos, disporán dun prazo de
dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao
da publicación da citada resolución no Diario Oficial
de Galicia, para poder emendar os defectos que moti-
varon a exclusión.

4.3 Os aspirantes que, dentro do prazo sinalado,
non emenden a exclusión ou aleguen a omisión, xus-
tificando o dereito a seren incluídos na relación de
admitidos, serán definitivamente excluídos da rea-
lización das probas.

4.4 Na resolución que aprobe a lista definitiva,
que se publicará no Diario Oficial de Galicia, indi-
carase o día, a hora e o lugar de realización do
primeiro exercicio. Esta resolución esgotará a vía
administrativa, podendo interpoñer contra ela recur-
so perante a xurisdición contencioso-administrativa,
no prazo de dous meses contados desde o día seguinte
ao da súa publicación de conformidade co disposto
na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xuris-
dición contencioso-administrativa, ou recurso potes-
tativo de reposición ante o reitor no prazo dun mes,
de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2005.

Senén Barro Ameneiro
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Resolución do 9 de xuño de 2005 pola
que se corrixe erro advertido na do 19
de maio de 2005 pola que se convocaban
probas selectivas para cubrir prazas de
oficial de servizos, pola quenda de pro-
moción interna e pola quenda de acceso
libre.

Advertido erro na Resolución do 19 de maio de
2005 publicada no Diario Oficial de Galicia nº 110,
do xoves, 9 de xuño de 2005, cómpre facer as seguin-
tes modificacións:

Na base 3.1 da citada resolución, onde di: «no
prazo de vinte días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación desta convocatoria no
Diario Oficial de Galicia, debe dicir: «no prazo de
vinte días naturais contados a partir do seguinte ao


