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RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2014, da Presidencia da Axencia Estatal Consello Superior de 
Investigacións Científicas, pola que se convocan becas de introdución á investigación para 
estudantes universitarios, no marco do Programa "Xunta para a Ampliación de Estudos”. BOE 
Núm. 78 Luns, 31 de marzo de 2014 Páx. 27785-27789. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3460.pdf 

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües 
de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República 
Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015. BOE Núm. 78 Luns, 31 de marzo de 
2014 Páx. 27650-27658. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf 

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Innovación e Competitividade, 
pola que se publica a Addenda ao Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para o 
desenvolvemento da Estratexia Española de Innovación na Comunidade Autónoma de Galicia. 
BOE Núm. 76 Venres, 28 de marzo de 2014 Páx. 27289-27292. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3361.pdf 

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se 
publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar en cursos de 
inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, 
destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas e a Mestres. BOE Núm. 76 
Venres, 28 de marzo de 2014 Páx. 27082 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3348.pdf 

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se 
publica o Acordo do 11 de novembro de 2013, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, 
polo que se determinan as datas límite de preinscrición, de publicación de listas de admitidos e 
de inicio do período de matriculación nas universidades públicas para o curso académico 2014-
2015. BOE Núm. 75 Xoves, 27 de marzo de 2014 Páx. 26813. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3302.pdf 
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RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2014 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 13 
de novembro de 2013 pola que se adxudican as axudas da Orde do 2 de agosto de 2013 pola 
que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 
2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 62 Luns, 31 
de marzo de 2014 Páx. 14025-14030. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioG0164-260314-0005_gl.pdf 



ORDE do 18 de marzo de 2014 pola que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias 
oficiais de máster universitario na Universidade de Santiago de Compostela, para o curso 
2013/14. DOG Núm. 61 Venres, 28 de marzo de 2014 Páx. 13233-13235. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140328/AnuncioG0164-200314-0003_gl.pdf 

ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e 
acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas 
especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino 
secundario da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 59 Mércores, 26 de marzo de 
2014 Páx. 12750-12807. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioG0164-180314-0002_gl.pdf 

ORDE do 13 de marzo de 2014 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a 
realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e 
comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), 
para o ano 2014. 12527-12543. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140325/AnuncioG0164-170314-0001_gl.pdf 

DECRETO 32/2014, do 6 de marzo, polo que se modifica o Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, 
polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar. DOG Núm. 52 
Luns, 17 de marzo de 2014 Páx. 11328-11334. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140317/AnuncioCA05-110314-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade 
A, da Orde do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación 
posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) 
para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria. DOG Núm. 52 Luns, 17 de marzo de 2014 
Páx. 11337-11343. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140317/AnuncioG0164-120314-0001_gl.pdf 

 


