
DUDAS SOBRE O CADP 

Na folla de Datos Persoais se cubren as provincias nas que se desexa prestar servizos en caso 

de acadar unha interinidade. 

De obter destino na resolución definitiva non poderá renunciar agás causa sobrevida con 

posterioridade a esta. 

De non acadar interinidade, os chamamento para as Substitucións engloban Galicia entera. 

Para restrixir provincias (por todo o curso): a través da aplicación informática que xestiona a 

cobertura das substitucións do 15 de xullo ao 16 de agosto de 2017. 

Para substituír só en determinados concellos (por todo o curso):  

Só nestes casos* e será obrigatorio incluír na petición, concellos en que se impartan materias 

ou áreas ou módulos profesionais atribuídos á especialidade correspondente. Do 15 de xullo 

ao 16 de agosto de 2017 

 

Resolución Provisoria- 26 de xullo de 2017 

Resolución definitiva- A partir do 1 de agosto 

Renuncias á resolución provisoria  

- tres días naturais desde a súa publicación ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos 

Humanos e por fax ao número 881 99 92 41 ou por correo electrónico ao enderezo 

persoal.primaria@edu.xunta.es  

Renuncia a unha lista: 

-por pertencer a dúas ou máis listas poderá renunciar na resolución provisional a participar 

nalgunha delas 

-de non facelo, adxudicaráselle destino na especialidade que lle corresponda tendo en conta 

que se adxudica praza en primeiro lugar ao colectivo anterior ao 31 de agosto de 2008 e e aos 

outros,por orde de código das especialidades.  

Renuncia á resolución provisional sen perder o número de orde na lista, * só nos casos de 

coidado de fillo menor de seis anos, coidado dun familiar, enfermidade propia, ampliación de 

estudos, vítima de violencia de xénero, servizos especiais, bolsa de estudos, traballo temporal. 

A solicitude de non participación deberá realizarse no prazo de solicitude e a renuncia 

deberá realizarse no prazo de reclamacións á resolución provisional. 

 

A orde de adxudicación de corpos: Mestres, profesores de relixión de primaria, profesores de 

escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes 

plásticas e deseño, profesores de música e artes escénicas, agás o profesorado interino, 

profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e profesorado 

de relixión de secundaria. 


