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ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o 
financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e 
material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación 
primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con 
fondos públicos, no curso escolar 2012/13. DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 
Páx. 46015. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioG0164-031212-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2012 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao 
abeiro da Orde do 5 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e a 
convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia 
durante os anos 2012 e 2013 de programas integrados para o emprego (Diario Oficial de 
Galicia número 109, do 8 de xuño de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de decembro de 2012 
Páx. 46016-46017. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0003_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola 
que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011 
pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de 
subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego 
(Diario Oficial de Galicia número 7, do 11 de xaneiro de 2012). DOG Núm. 233 Venres, 7 de 
decembro de 2012 Páx. 46018-46022. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioCA05-281112-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas para prórrogas do 
Programa Isidro Parga Pondal (adxudicación do ano 2009), correspondentes a contratos de 
investigadores en centros de investigación alleos ao Sistema universitario de Galicia (SUG), 
previstas na Resolución do 7 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 21 de 
agosto), pola que se convocan accións de formación de investigadores do Plan galego de 
investigación, innovación e crecemento 2011-2015, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, 
no marco do programa operativo FSE 2007-2013. DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 
2012 Páx. 46601-46604. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121213/AnuncioG0198-051212-0001_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2012 pola que se adxudican as axudas da Orde do 12 de 
setembro de 2012, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das axudas correspondentes á prórroga do Programa Isidro Parga 
Pondal (nova adxudicación do ano 2009), no marco das accións de formación de investigadores 
do Programa de recursos humanos do Plan galego de investigación, desenvolvemento e 
innovación tecnolóxica-Incite (2006-2010) para o ano 2012, e se procede á súa convocatoria. 
DOG Núm. 241 Mércores, 19 de decembro de 2012 Páx. 47196-47199. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121219/AnuncioG0164-121212-0001_gl.pdf 

 


