
CERTIFICADO DE INTERRUPCIÓN DO SERVIZO

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega, como responsable da 
operación e administración tecnolóxica da sede electrónica da Xunta de Galicia, 

CERTIFICA:

Que se realizou unha parada programada da sede electrónica da Xunta de Galicia para 
tarefas  de  mantemento  que  imposibilitou  o  funcionamento  ordinario  do  servizo  o 
26/05/2018 entre as 09:00h e as 20:20h.

Que o 23/05/2018 ás 10:25 publicouse na sede electrónica un aviso da parada prevista 
co seguinte contido: “Este sábado 26 de maio, entre as 9:00 e as 21:00 horas, vaise 
realizar un mantemento programado durante o cal os servizos desta sede electrónica non 
estarán dispoñibles”.

Que o 25/05/2018 ás 11:45 publicouse na sede electrónica un aviso da ampliación ata o 
30 de maio do prazo para formular reclamacións no procedemento ED001A co seguinte 
contido “O prazo para formular reclamacións á lista provisoria de persoas admitidas e 
excluídas no ED001A - Procedemento selectivo de ingreso e acceso aos corpos docentes 
de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais 
de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional e 
mestres  e  procedemento  de  adquisición  de  novas  especialidades  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia amplíase ata o 30 de maio de 2018”.

Que o 25/05/2018 ás 12:00 publicouse na sede electrónica un aviso da ampliación ata o 
6 de xuño do prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A co seguinte 
contido: “O prazo para formular solicitudes no procedemento ED010A - Comisión de 
servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que 
imparte  docencia  en  centros  dependentes  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e 
Ordenación Universitaria en atención a situacións de conciliación da vida familiar e 
laboral amplíase ata o 6 de xuño de 2018.”

Santiago de Compostela
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=hlVI3v9A77
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