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IV. OpOsIcIóns e cOncursOs

cOnsellería de Facenda e admInIstracIón públIca

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, 
pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de 
prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal 
laboral da Xunta de Galicia.

De conformidade co artigo 6.2 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula 
o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas 
reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de 
Galicia, o prazo de presentación de solicitudes para formar parte das listas iníciase anual-
mente o 1 de marzo e remata o 30 de abril.

Unha vez finalizado o dito prazo foron examinadas as instancias presentadas coa fina-
lidade de comprobar a concorrencia dos requisitos exixidos e valorar os méritos alegados 
polas persoas interesadas.

Concluídos os anteriores traballos, elaboradas e aprobadas as listaxes corresponden-
tes, a Comisión Permanente, de acordo co establecido no artigo 4 do Decreto 37/2006, 
do 2 de marzo, acordou elevar ao titular da Dirección Xeral da Función Pública as listaxes 
provisionais de admitidos e excluídos para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 11 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, esta 
dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas 
reservadas a persoal funcionario dos corpos e escalas que se relacionan no anexo I desta 
resolución, así como para o desempeño temporal de postos reservados a persoal laboral 
dos grupos e categorías que se relacionan no anexo II.

Segundo. As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Ga-
licia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <Listas de contratación>; no Servizo de 
Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012; e nas oficinas de rexistro e 
atención á cidadanía da Xunta de Galicia (oficinas dos edificios administrativos da Vicepre-
sidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo).
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