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OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2008
A CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN PRESENTA NA MESA SECTORIAL UNHA OFERTA DE
EMPREGO PÚBLICO SEN POSIBILIDADES DE MOFICALA NOS SEUS ASPECTOS XERAIS

A criticou na Mesa
Sectorial de Ensino non Universitaria
que tivo lugar hoxe, 20 de febreiro, que
a Consellaría de Educación non nos
achegou con antelación a proposta de
oferta de emprego para o ensino
público (oposicións) o que supón que
non se poida facer unha valoración
d e m o r a d a e p r o p o s t a s c o n
coñecemento suficiente.

Na próxima reunión do luns, por
iniciativa da , permitirase
presentar propostas de modificación
dalgúns flocos, mais non se percibe
unha vontade de abordar cuestións
centrais senón só de matiz e
secundarias.

Queremos destacar desta oferta o
feito de que por primeira vez se
convoquen oposicións á especialidade
de

Valoramos como importante o
número de prazas ofertadas, aínda que
lembramos que o sistema educativo
galego precisa dun esforzo maior para
incrementar os cadros de persoal
docente no ensino público, máxime se a
oferta está baseada, fundamentalmente,
en consolidar emprego e en reposición
de efectivos e non en crear emprego..

Porén, este tipo de ofertas amplas
deben de facerse no marco dun acordo
de estabilidade que non poña en perigo
o emprego do profesorado que está
nes tes momentos a t raba l la r,
garantíndolle que o ano que vén vai
seguir tendo emprego. Nestes
momentos o acordo de estabilidade está
conxelado a pesar de ser aprobada a súa
negociación polo Parlamento Galego.
Esta circunstancia comporta que se
xere incerteza no profesorado afectado
e distorsións no proceso do concurso
oposición.
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Primaria con 396 prazas.
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ESPECIALIDADE DE PRIMARIA:
REPERCUSIÓNS

o profesorado
interino e substituto

A administración explicou que o
criterio seguido para realizar esta
oferta foi sacar a oposición as
prazas cor respondentes á
r e p o s i c i ó n d e e f e c t i v o s
(xubilacións) e entre o 40 e 50%
das prazas actualmente ocupadas
por profesorado interino en cada
especialidade, tendo en conta,
nalgunha das especialidades, a
existencia de profesorado interino
que non ten, de momento, a
titulación requirida para poder
presentarse ás oposicións. Así
mesmo fíxose unha reserva do 7%
a persoas con discapacidade e do
10% para o acceso do grupo B ao
A. Nalgunha materia como
Economía, esta última reserva é
maior tendo en conta a situación
actual l do profesorado de
Procesos Comerciais e Procesos
de XestiónAdministrativa.

Por outra banda, en canto á oferta
da especialidade de Primaria do
corpo de Mestres, aAdministración
educa t i va man i fes tou que
seguramente, dada a postura
unánime neste sentido do resto
das CCAA, o profesorado do corpo
de mestres que aprobou as
oposicións no ano 2007 ou que
a p r o b e e n c o n v o c a t o r i a s
posteriores nunha especialidade
distinta de Primaria non se
considerará automaticamente
habilitado pola especialidade de
Primaria, o que significa que non
poderá obter destino definitivo por
esta especialidade (a non ser que
se habiliten posteriormente por
adquisición de nova especialidade
ou outros mecanismos que se
estabelezan no futuro). Isto non
impide que este profesorado poda
impartir a especialidade de
Primaria nun destino provisional,
aínda que nunca poderá obter
dest ino def in i t ivo por esa
especialidade.
Do mesmo xeito,

, do corpo de
Mestres, que acceda por primeira
vez ás listaxes de contratación
despois desta oposición só será
chamado pola especialidade pola
que se presentou á mesma.


