O CXT 12.13 en datos
Convocatoria: Orde do 24 de outubro de 2012 (DOG nº 206 do 29 de outubro de 2012)
Corrección de erros: Orde do 30 de outubro de 2012 (DOG nº 210 do 5 de novembro de 2012)
Fin de petición: 22 de novembro de 2012
Concurso: Estatal
Peticións: do 6 ao 22 de novembro de 2012 (aa.ii.)
Cumprimentación: a través da plataforma
Mestres suprimidos/desprazados en Primaria (Galicia): 246
Profesores suprimidos/desprazados de Secundaria (Galicia): 152
Mestres en expectativas en Primaria (Galicia): 853
Profesores en expectativas de Secundaria (Galicia): 1296
Especialidades que requiren idioma en Primaria: E.I. – E.P.‐ CC.SS.‐ CC. NN.‐ X. e H.
Especialidades que requiren idioma en Secundaria: X. e H. – Biolox. – Xeol.
Especialidades que requiren idioma en F.P.: todas
Docentes pendentes de colocar por espacialidade/ano*:

OPOSICIÓNS
08
09
10
11
Totales

LI (32)
5
51
46
0
102

PT(36)
15
37
96
0
148

AL(37)
16
43
62
0
121

EP(38)
103
61
133
145
442

EI(32)
0
0
0
18
18

E.F (34)
0
1
21
0
22

Vacantes
Provisionais
Antes do 15 de febrero de 2013

Definitivas
Antes do 12 de abril de 2013

Prazas seccións bilingües e centros plurilingües: para acceder a estas prazas é preciso ter
como mínimo o título B2 da lingua correspondente.
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Vacantes a concurso: Sairán tódalas vacantes que se orixinen ata 31 de decembro de 2012, así
como tódalas que se orixinan por xubilación forzosa aos 70 anos.
A publicación das vacantes provisionais que podes consultar na nosa web son orientativas e
susceptibles de ser modificadas.
Novas titulacións: Teránse en conta tódalas titulacións que se teñan, agás a presentada para o
acceso, independientemente do numero de materias validadas.

Novidades do baremo:
Méritos: poderán formalizarse tódolos que teñan data de remate o último día da convocatoria,
22 de novembro
EE.OO.II.‐ Nivel avanzado, ciclo superior e certificado de actitude valóranse no aptdo. 3.3
(2ptos). Nivel intermedio de Galego e ciclo elemental aptdo. 3.3 (1 pto.)
Novo recoñecemento de coordinacións.
A asistencia a tribunais de oposición, barémase dende 2007.

IMPORTANTE:
‐

‐

As persoas que teñan ou aspiren a una comisión humanitaria ou plan concilia, teñan a
obriga de concursar, se queren volver a solicitar a comisión, agás as que non leven
dous anos no destino definitivo, e non poden renunciar, xa que é requisito para poder
solicitala.
Mestres de PT poden obtar a prazas de PT en ESO.
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