
 
 

O sistema coñecido noutras comunidades autónomas (Andalucía, Castela León)  coma 

“concursillo”  é un Concurso de Designación de Vacantes Temporal para o funcionariado 

tanto definitivo como en expectativa.  

Trátase de permitir  mobilidade do persoal funcionario que aínda non teña acadado o seu 

destino desexado mediante o sistema ordinario do CXT, durante un curso escolar e baixo 

unhas premisas concretas.  

As vacantes a ofertar serán aquelas que non foron ofertadas no CXT, é dicir, prazas de 

xubilacións de xaneiro a xuño e calquera outra xenerada nese mesmo prazo (renuncias, 

excedencias, falecementos, ….) e que na actualidade pasan directamente ao CADP, trala súa 

publicación o 30 de xuño.  

A participación neste “concursiño” solicitaríase na 1ª semana de xullo e adxudicaríase na 2ª 

semana do mesmo mes, a máis tardar o día 15, deixando logo marxe aos servizos 

administrativos para adxudicar as vacantes do CADP para o día 31 de xullo.  

As premisas para a participación neste Concurso serían:  

- Ser funcionario de carreira con destino definitivo e ter concursado no CXT sen obter 

destino definitivo.  

- Ser funcionario de carreira en expectativa de destino sen destino adxudicado tralo 

CXT.  

- Estar 2 anos no primeiro destino adxudicado.  

- Solicitar destino no concursiño nun concello distinto ao adxudicado no CXT. 

- Participación pola mesma especialidade e corpo de orixe.  

- Participación máxima de 6 anos consecutivos. Despois dun ano sen participar 

poderase volver optar ao concursiño. 

- As Comisións de Servizo e Concilias de Funcionarios participarán neste concursiño e 

tamén no CADP de non obter destino de entre as súas preferencias.  

Con esta medida pretendemos que os funcionarios teñan acceso ás prazas estruturais 

que se xeran cada curso o antes posible e poidan deste xeito aproximarse aos seus 

domicilios antes de que esas prazas se oferten no CADP.  

Un docente conforme co seu destino, e preto dos seus, será un docente máis 

produtivo e con mellor rendemento que un docente que desexa abandonar canto 

antes o seu centro de traballo para chegar á casa, esgotado tras km de condución.  


