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RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2014 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a 
obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema 
universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes. DOG Núm. 103 
Luns, 2 de xuño de 2014 Páx. 24643-24652. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140602/AnuncioO601-220514-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2014, da Universidade de A Coruña, pola que se publica a 
oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2014. DOG Núm. 107 
Venres, 6 de xuño de 2014 Páx. 25796-25797. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140606/AnuncioG2017-280514-0002_gl.pdf 

BOE 

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan subvencións para o Subprograma de 
Mobilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no 
marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 en 
I+D+i. BOE Núm. 133 Luns, 2 de xuño de 2014 Páx. 41796-41820. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5814.pdf 

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación, pola que se aproba a convocatoria do ano 2014, para a 
concesión de axudas correspondentes á convocatoria Plataformas Tecnolóxicas do Programa 
Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, no 
marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE 
Núm. 135 Mércores, 4 de xuño de 2014 Páx. 42694-42710. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5892.pdf 

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN do Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita 
contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica, feito en Istambul o 11 de maio de 
2011. BOE Núm. 137 Venres, 6 de xuño de 2014 Páx. 42946-42976. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf 

REAL DECRETO 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos 
procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao. BOE Núm. 138 
Sábado, 7 de xuño de 2014 Páx. 43307-43323. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf 

REAL DECRETO 472/2014, do 13 de xuño, polo que se establecen os limiares de renda e 
patrimonio familiar e as contías das becas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015, e se 
modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o 
réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. BOE Núm. 144 Sábado, 14 de xuño de 
2014 Páx. 45047-45060. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/pdfs/BOE-A-2014-6275.pdf 

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se regula o plan Proxecta e se establecen as bases para a 
participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta 



consellería, durante o curso escolar 2014/15. DOG Núm. 113 Luns, 16 de xuño de 2014 Páx. 
27133-27146. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140616/AnuncioG0164-230514-0001_es.pdf 

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do 
profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta 
consellería no curso 2014/15. DOG Núm. 115 Mércores, 18 de xuño de 2014 Páx. 27535-
27558. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140618/AnuncioG0164-110614-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a organismos de 
investigación de Galicia para a creación, posta en marcha e impulso de unidades mixtas de 
investigación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. DOG Núm. 115 Mércores, 18 
de xuño de 2014 Páx.27572-27632. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140618/AnuncioG0198-100614-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2014 pola que se modifica parcialmente a 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. 118 Luns, 23 de xuño de 2014 Páx. 28290-28293. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140623/AnuncioG0164-180614-0001_gl.pdf 

ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 
Núm. 120 Xoves, 26 de xuño de 2014 Páx. 28787-28803. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140626/AnuncioG0164-180614-0003_gl.pdf 

ORDE do 26 de xuño de 2014 pola que se ditan actos dirixidos á constitución e posta en 
funcionamento da Axencia Galega de Servizos Sociais. DOG Núm. 121 Venres, 27 de xuño de 
2014 Páx. 29174-29176. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140627/AnuncioCA05-260614-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se corrixe a do 21 de maio de 2014, pola que se 
convocan subvencións para o Subprograma de Mobilidade dentro do Programa Estatal de 
Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación 
Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 en I+D+i. BOE Núm. 147 Mércores, 18 de xuño 
de 2014 Páx. 46291. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6458.pdf 

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Miguel Hernández, edición 
2014, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo. BOE Núm. 157 Sábado, 28 de xuño de 
2014 Páx. 49837-49844. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6789.pdf 

 


