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contados desde a mesma data, segundo a Lei
29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2002.
Enrique César López Veiga

Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos

ANEXO
Apelidos e nome: Meijueiro Tilve José Luis.
NRP: 3524492524 A2096.
Grupo: B.
Corpo/escala: facultativo de grao medio/ técnico vixi-
lancia pesqueira.
Código do posto: PE.C99.30.000.36001.001.
Denominación do posto: delegado comarcal.
Centro directivo: Delegación Comarcal de Ponte-
vedra.
Localidade: Pontevedra.
Nivel: C.
Destino: 25.
Apelidos e nome: Rodríguez Novoa María José.
NRP: 3555768046 A2051.
Grupo: B.
Corpo/escala: xestión de administración da xunta.
Código do posto: PE.C99.10.000.36560.046.
Denominación do posto: xefe do Servicio de Recursos
Mariños.
Centro directivo: Delegación Territorial de Pon-
tevedra.
Localidade: Vigo.
Nivel: C.
Destino: 28.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Resolución do 28 de novembro de 2002
pola que se convocan probas para a cober-
tura de 3 prazas de técnico en publica-
cións, grupo III, do cadro de persoal labo-
ral da Universidade de Santiago de Com-
postela, pola quenda de promoción inter-
na.

O convenio colectivo do persoal laboral da Uni-
versidade de Santiago de Compostela, na súa dis-
posición adicional quinta establece que a xerencia
e o comité de empresa negociará un acordo de pro-
moción que afectará aqueles traballadores fixos que
no momento da sinatura do convenio pertenzan, entre
outras, categoría de auxiliar técnico de publicacións.

Asinado o acordo que desenvolve a disposición
adicional quinta do convenio, con data do 8 de febrei-
ro de 2002, e coa finalidade de dar cumprimento
ó disposto nel,

O rector, no uso das competencias que lle están
atribuídas no artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, do
21 de decembro de universidades, así como nos esta-

tutos desta universidade, resolve convocar proceso
selectivo para o acceso á categoría de técnico en
publicacións, con suxeición ás seguintes:

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Convócase proceso selectivo para cubrir con
persoal laboral fixo 3 prazas de técnico en publi-
cacións, grupo III, do convenio colectivo para o per-
soal laboral da Universidade de Santiago de Com-
postela (DOG do 29 de abril de 2002), pola quenda
de promoción interna.

1.2. O sistema de selección dos aspirantes será
o de oposición e constará das probas que se indican
no anexo I.

1.3. En atención ás peculiaridades deste proceso
de promoción interna, motivado pola creación e
extinción de categorías, a ocupación das prazas ofer-
tadas nesta convocatoria levará aparellada a súa
amortización na categoría de orixe, quedando o per-
soal que supere o proceso selectivo destinado nos
mesmos postos que veñen ocupando, vinculados xa
á nova categoría.

1.4. Estas probas selectivas axustaranse ó disposto
no Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo
que se aproba o Regulamento xeral de ingreso de
persoal ó servicio da Administración xeral do Estado,
ó Decreto 95/1991, do 20 de marzo, ós estatutos
da Universidade de Santiago de Compostela, apro-
bados polo Decreto 473/1997 da Xunta de Galicia,
do 28 de novembro, ó convenio colectivo para o
persoal laboral da Universidade de Santiago de
Compostela.

2. Requisitos dos aspirantes.

2.1. Para seren admitidos, os aspirantes deberán
posuí-los seguintes requisitos na data de remate do
prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata
o momento de formalización do contrato:

a) Te-la condición de persoal laboral fixo, categoría
de auxiliar técnico de publicacións, e estar destinado
na Universidade de Santiago de Compostela.

b) Teren unha antigüidade efectiva de, polo menos
seis meses desde a adquisición da categoría de
procedencia.

c) Ter realizado o curso de promoción para técnico
en publicacións, coas condicións establecidas na
convocatoria do curso.

3. Solicitudes.

3.1. Quen desexe tomar parte nestas probas selec-
tivas deberá solicitalo ó rector da Universidade de
Santiago de Compostela en instancia segundo o
modelo que figura como anexo a esta convocatoria,
no prazo de vinte días naturais contados a partir
do seguinte ó da publicación desta convocatoria no
Diario Oficial de Galicia.

3.2. A instancia presentarase acompañada de foto-
copia do DNI.


