
 

 

 

ACOREUROPA VIII: Publicación das listaxes definitivas de persoas 
seleccionadas e de agarda para o Programa de BOLSAS FP-PROXECTO 
ACOREUROPA VIII 

Reunida a Comisión de Valoración, á data 5 de febreiro de 2019, co obxeto de resolver as posibles 

reclamacións ás listaxes provisionais de persoas seleccionadas e de agarda para participar no 

PROGRAMA DE BOLSAS FP-PROXECTO ACOREUROPA VIII, e pechado o prazo de reclamacións de 

10 días naturais (do 22 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2019) ás  ditas listaxes (de acordo coas 

puntuacións obtidas no proceso de baremación, segundo as cláusulas 16 a 18 das bases do dito 

proceso), non se presentou ningunha alegación.   

Sin embargo, se presentou a renuncia da solicitante co ID nº 4 (1ª na orde de selección) por 

motivos laborais, polo que corresponde ser sustituida pola primeira persoa na listaxe de agarda:  

nº de ID 29. Poren, no destino que queda disponibel non existe un posto da súa especialidade, 

polo tanto, corresonde adxudicarlle a praza a o seguinte na listaxe de agarda (nº de ID 16), para o 

que si existe un posto do seu perfil no destino disponibel (despois de asignarlle o destino de Italia 

a outra persoa da listaxe das persoas selecionadas da mesma especialidade que a que renunciou). 

 

Polo que a Comisión de valoración acordou o seguinte: 

 

PRIMEIRO.- Aceptar a renuncia presentada pola persoa seleccionada co ID nº 4, 1ª na orde de 

selección, por motivos laborais, a súa praza no programa Bolsas Europa FP-Proxecto Acoreuropa 

VIII .  
 

SEGUNDO.-  Asignar a praza vacante a persoa solicitante co ID nº 16, 2ª persoa na listaxe de 

agarda, por non poderlla asignar a 1ª persoa da listaxe de agarda porque no destino que queda 

disponibel non exsite un posto da súa especialidade. 

 

TERCEIRO.- Asignar a persoa seleccionada co ID nº 28 o destino vacante de Italia e a nova persoa 

seleccionada co ID nº 16 o de Francia, onde ambos os dous teñen posto das súas respectivas 

especialidades. 

 

CUARTO.- Publicar a seguinte listaxe definitiva de persoas seleccionadas, de acordo as 

baremacións obtidas, e os seus destinos definitivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
ORDE de  

SELECCIÓN 

PAÍS DE 
DESTINO 

6 27,60 2 Austria 

24 19,50 3 Irlanda 

20 18,90 4 Austria 

14 18,50 5 Austria 

26 16,90 6 Irlanda 

13 15,80 7 Italia 

21 14,10 8 Irlanda 

28 13,10 9 Italia 

9 12,90 10 Francia 

12 12,80 11 Italia 

16 12,60 13 Francia 



 

 

 

QUINTO.- Publicar a seguinte listaxe definitiva de agarda, de acordo coas baremacións obtidas. 

As persoas solicitantes incluídas na listaxe de agarda substituirán, por orde de puntuación, as 

persoas seleccionadas que renuncien á súa participación no programa. 

 

ID 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
ORDE de  

SELECCIÓN 

29 12,70 12 

22 12,60 14 

8 12,50 15 

18 12,50 16 

2 12,00 17 

5 11,20 18 

27 10,60 19 

 

SEXTO.- Abrir un prazo de 5 días naturais (do 6 ao 11 de febreiro) para que as persoas 
selecionadas podan presentar a súa aceptación ou renuncia; que deberá ser comunicada por 

escrito ao SME por correo electrónico (educacion@coruna.es). 

 

SEPTIMO.- Elevar á Concelleira de Xustiza Social e Coidados as listaxes definitivas de persoas 

seleccionadas  e de agarda,  para a súa ratificación definitiva.  

 
A resolución definitiva esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición 

diante do órgano que resolveu, no prazo dun mes, na forma e condicións que determina a Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, del Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ser impugnada directamente 

diante da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de 

publicación da resolución, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-

administrativa. 

 

As 11 persoas seleccionadas e que acepten a súa praza, serán convocadas polo Servizo Municipal 

de Educación a unha REUNIÓN INFORMATIVA, o mércores 13 de febreiro ás 12:00h, na sede do 

Consello Escolar Municipal, na rúa Orzán, nº 21.  

A reunión é de obrigada asistencia. No caso de non poder asistir a ela (ou para calquera aclaración 

ou consulta), poñerse en contacto co Servizo Municipal de Educación a través do correo-e 

 educacion@coruna.es ou no teléfono 981 184 200, extensión 12038. 

(Publicado 05/01/2017) 


