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Concurso de traslados
Presentación de solicitudes
Do 6 ao 22 de novembro, ambos incluídos
Publicación de vacantes provisionais
Antes do 15 de febreiro de 2013
Publicación de vacantes definitivas
Antes do 12 de abril de 2013
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Concurso de Traslados. Ámbito estatal

Novidades da convocatoria
Vacantes: sairán a concurso as
que resulten até o 31 de decembro
de 2012 e todas as que resulten de
xubilacións forzosas aos 70 anos.

momento do concurso, de acordo
coa orde marco. Anteriormente
soamente se puntuaba cando se
participaba no concurso desde o
posto de difícil desempeño. A CIGSeccións bilingües: na Base Ensino reclamou, unha vez máis,
10.1, na que se recollen requisitos que se recoñeza tamén a puntuación
específicos para acceder a prazas que derivada de impartir en postos de
se imparten en lingua estranxeira, non difícil desempeño en funcionamento,
se recollen as Seccións Bilingües. A mais que non figuran no catálogo
CIG-Ensino reclamou que tampouco como tales.
se fagan especificidades respecto
das prazas dos centros plurilingües, Apartado 6.2. do Baremo: (premios
pois entendemos que pode ser unha e participacións en proxectos de
vía para adiantar postos no concurso, investigación): este ano vai ser
por iso volvemos reclamar que baremado pola comisión que barema
os méritos obxectivos. A CIG-Ensino
desaparezan este tipo de prazas.
sabe que xa se fixo así o ano pasado,
Méritos cumpridos alegados fóra sen estar recollido na convocatoria
de prazo: a Consellaría especifica desa maneira. Malia que nalgúns
que con base en que xa hai sentenzas casos son méritos obxectivos,
contrarias, no se poderá presentar pensamos que deberían seguir
xustificación de determinados méritos sendo baremados pola comisión que
fóra de prazo, por máis que foran barema os méritos subxectivos.
efectivos con antelación ao prazo do
Valoración de novos títulos:
concurso.
Considéranse méritos académicos
Postos de difícil desempeño: a todos os títulos que non fosen
convocatoria recolle que o profesorado acreditados para o acceso á función
provisional pode alegar a puntuación pública, independentemente do
de postos de difícil desempeño número de materias validadas.
aínda que non estea nese posto no

Alegación de novos méritos:
Despois da proposta da CIGEnsino, a Consellaría aceptou que
o profesorado interesado poida
renunciar á puntuación, tanto de
publicacións (epígrafe 6.1) como de
méritos artísticos (epígrafe 6.3), para
poder alegar os méritos que desexe,
aínda que na orde se recolle que será
excepcional.
Cargos directivos e outras
funcións: no apartado 4, como
consecuencia da demanda da CIGEnsino, xa desde o pasado ano,
puntúanse as funcións de responsábel
da dinamización das novas TIC, de
biblioteca, de convivencia escolar,
de mellora da calidade educativa
e da dinamización de programas
internacionais, que se suman as
de coordenación de actividades
extraescoloares e normalización
lingüística.
Profesorado desprazado: Defendemos que non teña obriga de participar o profesorado desprazado que
comparta centro de destino cunha
persoa que nacera antes do 31 de
agosto de 1949. No borrador figura
antes do 31 de agosto de 1948.

Lembra que...
 A cumprimentación da instancia a través de internet non exime da obrigatoriedade de presentala por
escrito.
 As solicitudes do concurso poden presentarse nas secretarías dos centros.
 As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso, deberán realizar a renuncia aínda no
suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter
destino na resolución definitiva.
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Propostas da CIG-ENSINO
Débese garantir que a aplicación
informática funcione correctamente
desde o primeiro día.
Defendemos que se esixa a
competencia no noso idioma para
todas as materias. É inconcibíbel
que non se lle esixa a competencia
no noso idioma a todo o profesorado,
máxime porque en calquera momento
pode exercer cargos directivos ou
pode ter que impartir a súa materia
en galego porque así o requira o Plan
Lingüístico do Centro.
Defendemos que se considere un
mérito impartir as clases en galego.
destas funcións desde a condición
de
profesorado funcionario en
prácticas, interino... así como que
non se puntúen as substitucións de
diferentes cargos nos centros, por
parte de funcionarios/as de carreira.
Consideramos que é inxusto e
Continuamos a ver un proxecto que discriminatorio que ás persoas que
está destinado a acumular puntua- realizan estas substitucións non se lles
ción meritocrática. É totalmente des- recoñeza nin sequera a puntuación
proporcionada a puntuación para os que debería corresponderlles.
cargos directivos que en cinco anos
poden acumular o máximo de puntua- Vacantes: Deben saír todas as
ción. Tampouco vemos razoábel que existentes. Deben establecerse
a puntuación por cargos directivos mecanismos que permitan ofrecer
non sexa consumíbel. Defendemos todas as prazas de xubilacións que
que os criterios fundamentais á hora se produzan antes da publicación de
de acumular puntuación sexan a la- vacantes definitivas. Ademais, desde
bor docente directa e a antigüidade. a CIG-Ensino, seguimos reclamando
que se negocien as vacantes en
Consideramos inaceptábel que todas as Xuntas de Persoal. Que se
non se puntúen no apartado de cumpra, en tempo e forma, porque
“desempeño de cargos directivos houbo anos nos que as vacantes
e outras funcións” o desempeño definitivas non se publicaron antes do
Reclamamos que o profesorado do
corpo de mestres que impartían na
ESO nos centros que se transformaron
non estea obrigado a concursar ou
que se limite a súa obrigatoriedade á
materia que impartía.
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período establecido para renunciar
ao concurso. Reclamamos que
para este concurso se publiquen as
vacantes definitivas antes de que
remate o prazo de renuncia e que as
vacantes provisionais saian antes de
que remate o prazo de concurso.
Prazos: A CIG-Ensino propuxo que
se fixasen as datas da resolución
provisional e da publicación das
puntuacións do baremo, que se
estabelezan as datas aproximadas ou
exactas da publicación da resolución
definitiva e da publicación no DOG.
Debe haber un compromiso de que
se publicarán as vacantes definitivas
antes da resolución provisional do
concurso, porque é un elemento
fundamental para considerar unha
posíbel renuncia. En todo caso, poden
informar dos períodos aproximados
nos que se producirán.
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Procurarán que as vacantes
definitivas se coñezan antes de que
se abra o prazo de reclamación e
renuncias.

outras materias en galego. Non pode
suceder que esta posibilidade estea
truncada porque alguén concursou
sen acreditar o coñecemento da
nosa lingua e que se exerza un cargo
Baremo: Tendo en conta que o con- directivo sen competencia na nosa
curso está cargado de meritocracia, lingua.
servizos á administración, cargos
directivos, condición de catedrático, Por outro lado, xa que neste concurso
a CIG-Ensino considera que, polo se segue primando a puntuación
menos, estes sexan consumíbeis. subxectiva, propoñemos que se
Mentres existan estas puntuacións valore a impartición de aulas en
deberían considerarse no concurso galego, o que sería unha medida de
as substitucións de cargos. É inasu- incentivación positiva de uso do noso
míbel que o profesorado que ten que idioma.
realizar esta substitucións non teñan
o recoñecemento para efectos do Base 19: Suprimir as prazas bilingües
concurso.
no apartado 6.
Titorías e outras funcións: No
Apartado 4.3. en que se recolle a
puntuación das titorías, manifestamos
o noso desacordo con que se limite
a cinco puntos a puntuación deste
apartado mentres que o límite para
corpos directivos está en 20 puntos.

oposición e, polo tanto, que non
haxa que exercelo por todas as
especialidades para as que se estea
habilitado. O mesmo no caso das
adxudicacións de oficio.
Destinos: Que se poidan solicitar
até 500 destinos, como xa se fixo,
cuestión importante para as persoas
que poden ser destinadas de oficio.
Folla de servizos: Que a folla de
servizos se peche o 31 de agosto de
2013.
Formación: Engadir, dentro da
temática dos cursos de formación
e perfeccionamento os de contido
transversal, cultura galega, etc.

Base 23.2: Suprimir as prazas
bilingües dos centros plurilingües.
Publicacións: Que se puntúen as
publicacións feitas no estranxeiro.
Base 24: Demandamos que o sorteo
se realice entre todo o profesorado Puntuación cargos: Certificación
galego e que a comisión estea de oficio da puntuación por cargos
presidida por un docente elixido directivos e coordinación, incluíndo
a sorteo e non presidida por un interinos/as e funcionarios/as en
Baremación: Solicitamos unha ac- inspector/a.
prácticas.
tualización dos criterios empregados,
a súa publicación na web e como Base 27: non poden colocarse de Titorías e mestrados: Hai que
Circular aos centros, na que se dea oficio nas especialidades itinerantes, regulamentar nos centros os
resposta a todas as preguntas que nin bilingües …
criterios para que o profesorado
xa se produciron ou se poidan produelixa as titorías dos mestrados e do
cir. Cómpre que se explique todo o Comisións de baremación: alumnado en prácticas, xa que se se
referente a acollerse ou non á pun- Demandamos que todos os van puntuar debe haber uns criterios
tuación de méritos e que se mellore membros que actúen na comisión de adxudicación por se hai máis
do funcionamento da Comisión de de baremación sexan elixidos/as a demanda que oferta.
Baremación.
sorteo entre todo o profesorado de
Galiza e que a presidencia non teña
Base 11.2: Pedimos que se acredite por que decaer nas inspeccións.
o coñecemento e a competencia Debe darse maior participación. Debe
en lingua galega en todas as baremar todo o apartado 6.2. É máis
especialidades e convocatorias. apropiado denominala Comisión de
O lóxico é pedir competencia a baremación e non de avaliación.
todo o profesorado, entre outras
cuestións, porque as materias Dereito Preferente: Demandamos
citadas son impartidas en galego e que o dereito preferente sexa
tamén porque o Consello Escolar e o obrigatorio exercelo soamente pola
centro teñen competencia para fixar especialidade que se obtivo por
outubro 2012
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Alegacións da CIG-Ensino aos
distintos apartados do baremo
Apartado 1.1.3. O profesorado que imparte unidades especificas de Educación especial en centros onde non están creadas debe poder acollerse a esta puntuación.
Apartado 3. Recoller nivel básico das EOI e nivel elemental de Música.
Apartado 4. A puntuación polo desempeño de cargos directivos debe ser consumíbel. A puntuación deste apartado é totalmente desproporcionada. Por poñer un exemplo: unha persoa que
leve cinco anos como director consegue 20 puntos que é o máximo por ese apartado, mentres
que alguén que alege méritos como titor/a ou coordinación non pode alcanzar máis de 5 puntos.
Estamos en desacordo con que os cargos directivos e outras coordinacións e o desempeño de
cargos só puntúen cando se desempeñan desde a condición de funcionarios/as de carreira. Deben considerarse tamén os que se desempeña desde a condición de interino/a ou funcionario/a
en prácticas.
Apartado 5.1. Deben estar homologadas. Que conten as actividades relacionadas coa normalización lingüística, así como as interdisciplinares e transversais.
Apartado 6.4. Suprimir os servizos á Administración.
Apartado 6.5. Pedimos que non se lles puntúe aos presidentes/as dos tribunais de oposición xa
que son nomeados/as a dedo. Deben regular nos centros as materias para que o profesorado
elixa as titorías dos mestrados e do alumnado.
Apartado 6.6. Hai que puntuar a impartición de aulas en galego, xa que se puntúa todo.
Anexos XIV e XV. Para que se poidan presentar de novo os méritos, de non estar de acordo coa
puntuación recibida, cómpre coñecer a puntuación de cada mérito alegado.

Proceso do Concurso de Traslados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baremación de méritos pola Comisión (unha vez baremadas vanse publicando en internet).
Publicación oficial das puntuacións provisionais dos concursantes.
Reclamacións ás puntuacións provisionais dos concursantes.
Revisión das reclamacións presentadas e publicación da puntuación definitiva.
Resolución provisional do concurso de traslados (Publicarase no DOG).
Prazo para reclamacións á adxudicación provisional ou para a renuncia.
Resolución definitiva do concurso de traslados (Publicarase no DOG).
Recurso de reposición (dirixida á Conselleira) no prazo de 1 mes (fin da vía administrativa).
Recurso contencioso-administrativo (vía xudicial).
outubro 2012
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Baremo a aplicar no
1. Antigüidade
1.1. Antigüidade no centro
SUBAPARTADO
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

3.3. Titulacións de ensinanzas de
réxime especial e da FP (EOI, conservatorios...)
PUNTUACIÓN

Permanencia ininterrompida como funcionario de
carreira con destino definitivo no centro desde o
que se concurso
Primeiro e segundo ano

2 puntos/ano

Terceiro ano

4 puntos

Cuarto ano e seguintes

6 puntos/ano

Por cada ano como funcionario de carreira en
situación de provisionalidade
Por cada ano como funcionario de carreira en
centros de especial dificultade

2 puntos
2 puntos

1.2. Antigüidade no corpo
SUBAPARTADO
1.2.1. Servizos efectivos como funcionario de carreira no
corpo ou corpos aos que corresponda a vacante
1.2.2. Servizos efectivos como funcionario de carreira
noutros corpos docentes do mesmo ou superior subgrupo
1.2.3. Servizos efectivos como funcionario de carreira
noutros corpos docentes de subgrupo inferior

Por ser funcionario de carreira dos corpos de catedráticos
de secundaria, música e artes escénicas, escolas oficiais de
idiomas e artes plásticas e deseño

3 puntos
2 puntos
1 punto
2 puntos
1,5 puntos

4. Cargos directivos e outras funcións

1,5 puntos/ano
0,75 puntos/ano

PUNTUACIÓN
5 puntos

PUNTUACIÓN
5 puntos

3.1.2. Título universitario oficial de Máster distinto do
requerido para o ingreso na función pública (máis de 60
créditos)

3 puntos

3.1.3. Suficiencia investigadora ou Diploma de estudos
avanzados

2 puntos

1 punto

3.2. Outras titulacións universitarias
SUBAPARTADO

4 puntos

2 puntos/ano

3.1.1. Título de Doutor

3.1.4. Premio extraordinario de doutoramento, licenciatura
ou grao, ou no caso das titulacións dos conservatorios,
mención honorífica no grao superior

PUNTUACIÓN

(máx. 20 puntos)

3. Méritos académicos
3.1. Doutoramento, posgraos e premios
extraordinarios
SUBAPARTADO

a) Por cada certificado de nivel C2 do Consello de
Europa
b) Por cada certificado de nivel C1 do Consello de
Europa
c) Por cada certificado de nivel B2 do Consello de
Europa
d) Por cada certificado de nivel B1 do Consello de
Europa
e) Por cada título de Técnico Superior de Artes
Plásticas e Deseño, Técnico Deportivo Superior ou
Técnico Superior de FP
f) Por cada título Profesional de Música e Danza

PUNTUACIÓN

2. Pertenza ao corpo de catedráticos/as
SUBAPARTADO

SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

3.2.1. Titulacións de grao

5 puntos

3.2.2. Titulacións de primeiro ciclo

3 puntos

3.2.3. Titulacións de segundo ciclo

3 puntos

5. Formación e perfeccionamento
(máx. 10 puntos)
SUBAPARTADO
5.1. Actividades de formación superadas

PUNTUACIÓN
Ata 6 puntos

Por actividades superadas que teñan por obxecto o
perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos
das especialidades do corpo ao que pertenza o participante,
ás prazas ou postos aos que opte ou relacionadas coa
organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á
educación, organizadas polo Ministerio de Educación, as
Administrativas educativas das Comunidades Autónomas,
por institucións sen animo de lucro sempre que devanditas
actividades sexan homologadas ou recoñecidas polas
Administracións educativas, así como as organizadas polas
Universidades. Puntuaranse con 0,1000 puntos por cada 10
horas de actividades de formación acreditadas. A estes
efectos sumaranse as horas de todas as actividades, non
puntuándose o resto do numero de horas inferiores a 10.
Cando as actividades viñesen expresadas en créditos
entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.
5.2. Impartición de actividades de formación e
perfeccionamento indicadas en 5.1.

Ata 3 puntos

Puntuarase con 0,1000 puntos por cada 3 horas de
actividade de formación acreditadas. A estes efectos
sumaranse as horas de todas as actividades, non
puntuándose o resto de número de horas inferiores a 3.
Cando as actividades viñesen expresadas en créditos
entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.
5.3. Por cada especiliadade da que se sexa titular do corpo
polo que se concursa e distinta á de ingreso no mesmo

outubro 2012
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Concurso de Traslados
6. Outros méritos
(máx. 15 puntos)

6.1. Publicacións

Por publicacións de carácter didáctico e científico so- 6.3. Méritos artísticos e literarios
bre disciplinas obxecto do concurso ou directamente (máx. 2,5 puntos)
relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa
PUNTUACIÓN
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
organización escolar
- Por premios en exposicións No caso dos premios: certificado da entidade que emite o premio, onde
conste o nome do premiado/s, en ámbito do mesmo e a categoría do
Aquelas publicacións que, estando obrigadas a con- ou en concursos ou en
premio.
certames de ámbito
signar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto autonómico, nacional ou
No caso das composicións: certificado ou documento acreditativo no
que figure que é o autor e o depósito legal da mesma.
2984/1972, de 2 de novembro modificado polo Real De- internacional.
- Por composicións estreadas
caso das gravacións: certificado ou documento acreditativo no que
creto 2063/2008 de 12 de decembro ou, no seu caso, como autor ou gravacións No
figure que é o autor ou intérprete e o depósito legal da mesma.
con depósito legal.
ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así - Concertos como director, No caso dos concertos: programas onde conste a participación do
solista, solista na orquestra ou interesado e certificación da entidade organizadora, onde conste a
como aquelas en as que o autor sexa o editor das mes- en agrupacións camerísticas realización do concerto e a participación como. Director, solista ou
solista con orquestra/grupo.
(dúos, tríos, cuartetos…)
mas.
- Por exposicións individuais
Para a valoración destas publicacións deberanse pre- ou colectivas.
sentar os documentos justificativos coas esixencias indi6.4. Postos administración educativa
cadas na convocatoria.
PUNTUACIÓN

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

SUBAPARTADO

a) Libros nos seus
distintos formatos
(papel ou electrónico):

- No caso de libros, a seguinte documentación:
* Os exemplares correspondentes.
* Certificado da editorial onde conste: Título do libro, autor/es, ISBN, depósito
legal e data primeira edición, o número de exemplares e que a difusión dos
mesmos foi en librerías comerciais.
En relación cos libros editados por Administracións Públicas e Universidades
(públicas-privadas), que non se difundiron en librerías comerciais, ademais dos
datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (Centros
educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.)
Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparezan, os datos requiridos
neste certificado haberán de xustificarse por calquera medio de proba
admisible en dereito.
- No caso de revistas, a seguinte documentación:
* Os exemplares correspondentes
* Certificado no que conste: o número de exemplares, lugares de distribución e
venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, á que
pertence a revista, título da publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal
e data de edición.
En relación coas revistas editadas por Administracións Públicas e Universidades
(públicas-privadas), que non se difundiron en establecementos comerciais,
ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de
difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais, etc.)
- No caso de documentos en formato electrónico, para ser valorados deberán ir
acompañados por un informe no cal o organismo emisor certifique en que basee
de datos bibliográfica aparece a publicación. Neste documento indicaranse
ademais, os seguintes datos: o título da publicación, autor/es, data da
publicación e depósito legal.

Por cada ano de servizo desempeñado postos na
administración educativa de nivel de complemento de
destino igual ou superior ao asignado ao corpo polo
que participa

Autor
Coautor
3 autores
4 autores
5 autores
Máis de 5
autores

Ata 1 pto
Ata 0.5 ptos
Ata 0.4 ptos
Ata 0.3 ptos
Ata 0.2 ptos
Ata 0.1 ptos

b) Revistas nos seus
distintos formatos (papel
ou electrónico):
Autor
Coautor
3 ou máis
autores

Ata 0.2 ptos
Ata 0.1 ptos
Ata 0.05 ptos

PUNTUACIÓN
1,5 puntos

6.5. Membros de tribunais
SUBAPARTADO
Por cada convocatoria na que se actuou efectivamente
como membro dos tribunais dos procedementos
selectivos de ingreso ou acceso aos corpos docentes
aos que se refire a LOE

PUNTUACIÓN
0,25 puntos

6.6. Titorización de alumnos

6.2. Premios

(máx. 2,5 puntos)

SUBAPARTADO

PUNTUACIÓN

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

Por premios de ámbito
autonómico, nacional ou
internacional convocados polo
Ministerio de Educación ou
polas Administracións
educativas das Comunidades
Autónomas en proxectos de
investigación ou innovación no
ámbito da educación, ou pola
participación nestes proxectos.

A acreditación justificativa de obter os premios correspondentes
expedida polas entidades convocantes, ou de participar nos proxectos
de investigación ou innovación expedidos pola Administración
educativa correspondente.

Titorización das prácticas do título universitario oficial
de Master para acreditar a formación pedagóxica e
didáctica esixida para exercer a docencia en
determinados ensinos do sistema educativo, así como
pola titorización das prácticas para a obtención dos
títulos universitarios de grao que o requiran

PUNTUACIÓN
0,1 puntos/ano

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS
ASEMBLEAS INFORMATIVAS COMARCAIS
Xoves 8 de Novembro ás 18:30 nos locais da CIG-Ensino
Máis información www.cig-ensino.com
outubro 2012
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Mestres obrigados/as a concursar
Desprazados, suprimidos e reingresados

Mestres en expectativa de destino

Profesorado que participará por
especialidade e situación administrativa

Notas:
1. Datos extraídos da Adxudicación definitiva dos destinos provisionais por especialidade.
2. Hai especialidades non consignadas nestas táboas por non teren profesorado
que se axuste aos parámetros recollidos.
3. Os datos do baremo son orientativos. Corresponden ao último posto adxudicado na Resolución do Concurso de 2012.

Os nosos locais

Santiago

Morrazo

Ourense

Val de Monterrei

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

Vigo

Baixo Miño

Lugo

A Mariña

Salnés

(Local Nacional)

Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10.
Santiago de Compostela. cp.15706.
Tlf. 981576800 Fax. 981575839
santiago@cig-ensino.com

Rúa Alfonso Molina s/n
Tlf. 981169810 Fax. 981291735
15007. A Coruña
acorunha@cig-ensino.com

Praza da Guía 3, baixo
36780. A Guarda
Tlf. 986610465 Fax. 986610465
baixominho@cig-ensino.com

Rúa Atranco 19A, ench. 1
36947. Cangas
Tlf. 986302987 Fax. 986302987
morrazo@cig-ensino.com

Rúa Eduardo Pondal 41-43,
15403. Ferrol
Tlf. 981358750 Fax. 981358760
ferrol@cig-ensino.com

Rda da Muralla 58, bxo.
27003. Lugo
Tlf. 982245023 Fax. 982253891
e-mail: lugo@cig-ensino.com

P. de San Lázaro 12, 4º
32003. Ourense
Tlf. 988238350 Fax. 988222855
ourense@cig-ensino.com

R. Pasanteria 1, 2ºesq.
36002. Pontevedra
Tlf. 986861513 Fax. 986855050
pontevedra@cig-ensino.com

27700. Ribadeo
Avda de Galicia 20, 1º
Tlf. 982129593 Fax. 982129593
amarinha@cig-ensino.com

R. Pedro González 5, 1º
32600. Verín
Tlf. 988412345 Fax. 988411013
verin@cig-ensino.com

R. Gregório Espino 47, bxo.
36205. Vigo
Tlf. 986827935 Fax. 986262844
vigo@cig-ensino.com

R. Alexandre Bóveda 2, 2º
36600. Vilagarcia
Tlf. 986505323 Fax. 986505323
salnes@cig-ensino.com

