
 

 

 

 

ACOREUROPA VIII: Publicación das listaxes provisionis de persoas 
seleccionadas e de agarda. 

Publícanse as listaxes provisionais das persoas seleccionadas e de agarda para participar no 
PROGRAMA DE BOLSAS FP-PROXECTO ACOREUROPA VIII, organizado pola Concellaría de Xustiza 
Social e Coidados do Concello da Coruña, en convenio co Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) e os 9 centros docentes asociados. 

Reunida a Comisión de Valoración, na data 25 de xaneiro de 2019, e realizada a baremación da 
documentación presentada polas persoas admitidas (segundo as cláusulas 16 a 18 das bases do 
dito proceso) e realizadas as entrevistas correpondentes, acorda procederase a publicación das 
seguintes listaxes provisionais: 

a) Das persoas seleccionadas (tantas como prazas se oferten no programa), ordenadas pola 
puntuación obtida. 

ID 
CUALIFICACIÓN 

CICLO 
CUALIFIC. 
IDIOMA 

VALORACIÓN 
TITORIA 

CUALIFIC. 
ENTREVISTA 

TOTAL 
ORDE de  

SELECCIÓN 

PAÍS DE 
DESTINO* 

4 2,50 17,50 5,00 3,00 28,00 1 Italia 

6 2,10 17,50 5,00 3,00 27,60 2 Austria 

24 4,00 7,50 5,00 3,00 19,50 3 Irlanda 

20 3,40 7,50 5,00 3,00 18,90 4 Austria 

14 3,00 7,50 5,00 3,00 18,50 5 Austria 

26 0,40 10,00 3,50 3,00 16,90 6 Irlanda 

13 3,10 5,00 4,70 3,00 15,80 7 Italia 

21 3,60 2,50 5,00 3,00 14,10 8 Irlanda 

28 2,80 2,50 4,80 3,00 13,10 9 Francia 

9 2,60 2,50 4,80 3,00 12,90 10 Francia 

12 0,60 6,00 3,20 3,00 12,80 11 Italia 

* Os destinos indicados son tamén provisionais e poderían ser variados, xa que están supeditados á 

existencia de empresas axeitadas ao perfil profesional e académico da persoa seleccionada e á súa 
capacitación lingüística no idioma de destino (segundo a cláusula 29 das ditas bases).  

b) Das persoas solicitantes que non acada o número de orde que lles permita participar no 
programa por exceder do número de prazas. Este alumnado constituirá a listaxe de agarda. As 
persoas solicitantes incluídas na listaxe de agarda substituirán, por orde de puntuación, as 
persoas seleccionadas que renuncien á súa participación no programa. A tal efecto, enviarase 
comunicación por correo electrónico para notificar a súa admisión. 



 

 

 

 

ID 
CUALIFICACIÓN 

CICLO 
CUALIFIC. 
IDIOMA 

VALORACIÓN 
TITORIA 

CUALIFIC. 
ENTREVISTA 

TOTAL 
ORDE de  

SELECCIÓN 

29 2,90 2,50 4,30 3,00 12,70 12 

16 2,10 2,50 5,00 3,00 12,60 13 

22 2,10 2,50 5,00 3,00 12,60 14 

8 3,50 2,50 3,50 3,00 12,50 15 

18 2,00 2,50 5,00 3,00 12,50 16 

2 1,50 2,50 5,00 3,00 12,00 17 

5 0,10 5,00 3,10 3,00 11,20 18 

27 0,60 2,50 4,50 3,00 10,60 19 

c) Das persoas solicitantes que non cumpren os requisitos para participar no programa, con 
expresión sucinta da causa da súa exclusión.  

Nº identidicación do 
xustificante (ID) 

  Motivo de exclusión 

1 
Incumprir a cláusula 13 das bases (non presentar a 
documentación requerida) 

3 
Incumprir a cláusula 13 das bases (non presentar a 
documentación requerida) 

23 
Incumprir a cláusula 13 das bases (non presentar a 
documentación requerida) 

25 Renuncia voluntaria 

  

Abrese un prazo de presentación de reclamacións de dez días naturais, dende o 26 de xaneiro ao 

4 de febreiro de 2019, co fin de que as persoas interesadas aleguen o que estimen oportuno en 

defensa dos seus dereitos, enmenden as faltas ou acheguen os documentos preceptivos, con 

indicación de que se así non o fixeren, teráselles por desistidos da súa petición. 

Ditas alegacións deberán ser presentadas en calquera dos rexistros municipais (ubicados no Pazo 
municipal de María Pita, Fórum Metropolitano, Ágora ou Mesoiro) ou en calquera das 
dependencias a que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas.  

Segúndo a clausula 25 das bases “a Comisión de Valoración examinará as alegacións presentadas 

e emitirá informe motivado. A proposta de resolución definitiva elevarase ao órgano competente 

que resolverá o procedemento de xeito motivado. Non se realizarán comunicacións individuais 

fronte as alegacións”;  de xeito que a listaxe definitiva de persoas selecionadas publicarase na 

páxina web www.coruna.gal/educacion, a partir do 5 de febreiro. 

Calquera aclaración ou consulta pódese facer no correo educacion@coruna.es ou no teléfono 981 
184 200, extensión 12038. 


