
Relación numerada (do 1 ao 19) de nomeamentos de longa duracion da categoría de técnico

coidados de auxiliares de enfermaría  de que proximamente se ofertarán mediante

nomeamentos de interinidade en praza vacante  e nomeamento de substitución de titular con

dereito á reserva de  praza na Área Sanitaria de Vigo

N. CENTRO CATEGORIA UNIDAD NOMEAMENTO QUENDA

1 HAC TCAE EC02 –
PNEUMOLOXIA

INTERINO QRC

2 HAC TCAE EC02 –
PNEUMOLOXIA

INTERINO QRC

3 HAC TCAE EEF01 –
PSIQUIATRIA

INTERINO QRC

4 HAC TCAE EB04 – CIRURXIA
CARDIACA -

CARDIOLOXIA

INTERINO QRC

5 C.I. TABOADA LEAL TCAE REHABILITACION T.
LEAL

INTERINO QFM

6 HAC TCAE ED02 –
NEUROLOXIA

INTERINO QRC

7 HAC TCAE GABINETES
CARDIOLOXIA

INTERINO QFM

8 HAC TCAE EE02 –
NEUROLOXIA – U.

CURTA EST.
MEDICA(UCEM)

INTERINO QFM

1.- As prazas numeradas están relacionadas cun posto nun destino e quenda dunha unidade de enfermería, na
que se procederá á incorporación (nos  postos de atención hospitalaria  será con posterioridade ao 15 de
xaneiro de 2021), sen que isto dea dereito a este posto como destino definivo.

2.- Para as interinidades en praza vacante, a listaxe de candidatos dispoñibles estará como sempre ordeado
por número de orde e,  neste caso, formado tanto por aspirantes que non teñen nomeamentos de longa
duración, como por aspirantes que dispoñen dun nomeamento de longa duración de "reserva de praza ou
nomeamento de continuidade". Para estes ultimos colectivos as opcións serán continuar na súa praza ou
optar por unha interinidade, segundo o seu número de orde na listaxe xeral.

3.-  Esta  información  faise  publica  a  fin  de  que  as  persoas  aspirantes  estuden  os  postos  ofertados  con
antelación, para permir que no momento do chamamento dende Peroal comuniquen a súa opción, axilizando
os chamamentos.



Relación numerada (do 1 ao 19) de nomeamentos de longa duracion da categoría de técnico

coidados de auxiliares de enfermaría  de que proximamente se ofertarán mediante

nomeamentos de interinidade en praza vacante  e nomeamento de substitución de titular con

dereito á reserva de  praza na Área Sanitaria de Vigo

N. CENTRO CATEGORIA UNIDAD NOMEAMENTO QUENDA

9 HAC TCAE ECD03 –
MEDICINA
INTERNA

INTERINO QRC

10 NICOLÁS  PEÑA TCAE UNIDAD
RESIDENCIAL DE
SALUD MENTAL -

N. PEÑA

INTERINO QRC

11 HAC TCAE EURG INTERINO QRC

12 HAC TCAE ECD03 –
MEDICINA
INTERNA

INTERINO QRC

13 HAC TCAE  EPA 1 –
REANIMACION 1

INTERINO QRC

14 MEI TCAE EM03–XERIATRIA -
REHABILITACION-
ENDROCRINOLOXI
A -REUMATOLOXIA

INTERINO QRC

15 HAC TCAE CONSULTAS
EXTERNAS

INTERINO QFM

16 HAC TCAE EC02 –
NEUMOLOXIA

INTERINO QRC

1.- As prazas numeradas están relacionadas cun posto nun destino e quenda dunha unidade de enfermería, na
que se procederá á incorporación (nos  postos de atención hospitalaria  será con posterioridade ao 15 de
xaneiro de 2021), sen que isto dea dereito a este posto como destino definivo.

2.- Para as interinidades en praza vacante, a listaxe de candidatos dispoñibles estará como sempre ordeado
por número de orde e,  neste caso, formado tanto por aspirantes que non teñen nomeamentos de longa
duración, como por aspirantes que dispoñen dun nomeamento de longa duración de "reserva de praza ou
nomeamento de continuidade". Para estes ultimos colectivos as opcións serán continuar na súa praza ou
optar por unha interinidade, segundo o seu número de orde na listaxe xeral.

3.-  Esta  información  faise  publica  a  fin  de  que  as  persoas  aspirantes  estuden  os  postos  ofertados  con
antelación, para permir que no momento do chamamento dende Peroal comuniquen a súa opción, axilizando
os chamamentos.



Relación numerada (do 1 ao 19) de nomeamentos de longa duracion da categoría de técnico

coidados de auxiliares de enfermaría  de que proximamente se ofertarán mediante

nomeamentos de interinidade en praza vacante  e nomeamento de substitución de titular con

dereito á reserva de  praza na Área Sanitaria de Vigo

N. CENTRO CATEGORIA UNIDAD NOMEAMENTO QUENDA

17 HAC TCAE ECD03 –
MEDICINA
INTERNA

INTERINO QRC

18 MEI TCAE EM05 – MEDICINA
INTERNA –

PLURIPATOLOXICO
S

INTERINO QRC

19 MEI TCAE QUIROFANO
MEIXOEIRO

INTERINO QRS

1.- As prazas numeradas están relacionadas cun posto nun destino e quenda dunha unidade de enfermería, na
que se procederá á incorporación (nos  postos de atención hospitalaria  será con posterioridade ao 15 de
xaneiro de 2021), sen que isto dea dereito a este posto como destino definivo.

2.- Para as interinidades en praza vacante, a listaxe de candidatos dispoñibles estará como sempre ordeado
por número de orde e,  neste caso, formado tanto por aspirantes que non teñen nomeamentos de longa
duración, como por aspirantes que dispoñen dun nomeamento de longa duración de "reserva de praza ou
nomeamento de continuidade". Para estes ultimos colectivos as opcións serán continuar na súa praza ou
optar por unha interinidade, segundo o seu número de orde na listaxe xeral.

3.-  Esta  información  faise  publica  a  fin  de  que  as  persoas  aspirantes  estuden  os  postos  ofertados  con
antelación, para permir que no momento do chamamento dende Peroal comuniquen a súa opción, axilizando
os chamamentos.


