BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE
APOIO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “ GRANXA DA RÚA X ” .

Estas bases teñen como f ina lidade, de conf or mida de co pr evist o nos ar tigos 10º e 12º
da or de do 31 de decembr o de 2020 da Cons eller ía de E mpr ego e I gua ldade p ola qu e
s e establecen as bases r egu lador as das axudas e sub vencións par a os obr adoir os dua is
de empr ego da Comu nida de Aut ónoma de G alicia e s e pr ocede á súa convocat or ia
par a o ano 2021 (DOG 03-0 2-2021 ) e na Cir cular nú m. 6/2021 de data 15/06/2021
da Dir ección X er al de For ma ción e Colo cación, a det er minación do sist ema,
pr ocedement o, r equ is it os e bar emos das pr obas qu e s e aplicar án no pr oces o de
s elección dos qu e s er án contr atados como p er s oal do citado pr ox ect o, pr omovido p olo
CONCELLO DE CANG AS e sub venciona do pola ant edita cons eller ía.
AS PRA ZAS que se co nvo can so n:
a) EX PERTO/A DOCENTE EN ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E
MELLORA DE MONTES –N1 (AGAR0309) E REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS
SILVICOLAS- N2 (AGAR0208) …………………………………………. Xor nada : comp leta
b) EX PERTO/A DOCENTE EN OPERACIÓNS DE VIXILANCIA E EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTAIS E APOIO A CONTINXENCIAS NO MEDIO NATURAL E RURAL -N2
(SEAD0411) ............................................................................Xor nada : comp leta
c) DI RECCIÓN...................................................................... Xor na da: comp leta
d) TITORÍA.......................................................................... Xor na da: comp leta
SEGUNDA.- FU NCIÓNS DOS POSTOS DE TRABALLO.
As fu ncións qu e cor r esp onden a os post os de t r aballo obx ect o desta convocator ia s on
as segu int es :
- DIRECCIÓN :
a) Xest ión e su p er vis ión económica, f or mat iva e de obr a do pr ox ect o s egu ndo a
nor mat iva vix ent e, actuando en coor dinación e s egu ndo as indicacións qu e s e lle dea n
des de o Concello.
b) Coor dina ción x er a l do obr adoir o de emp r ego e contr ol dos medios hu ma nos e
mat er iais a o s eu cargo
c) Pla nif icación e s egu iment o do pr ox ect o
d) Orga nizar e coor dinar as activida des complementar ias de car ácter f or mat ivo do
alu mna do.
e) Velar polo cu mpr iment o das nor mas de s egur ida de e saúde no tr aballo, encargand o
xunt o co r est o do p er s oal docent e do contr ol dir ect o e do cu mpr iment o de tales
nor mas.
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MARÍA VICTORIA PORTAS MARIÑO (1 para 1)
ALCALDESA
Data de Sinatura: 04/10/2021
HASH: ae706f4f24c085b97b51d2f81b1476c9

PRI MEIRA.- OBX ECTO.

- T ITORÍA:
a) Coor dinar a acción f or mativa do equ ip o de pr of esiona is qu e tr aballa n no pr ox ect o.
b) R ealizar e sup er visar, en coor dinación cos docent es, as planif icacións didácticas
e as avaliacións.
c) D et er minar, en coor dinación cos docent es, os medios e mat er iais didáct icos a
empr egar.
d) Super visar a labor educat iva do p er s oal docent e e a f or mación do alu mna do.
e) Orga nizar e coor dinar as actividades comp lementar ias de car áct er for mat ivo.
f) C o apoio da D ir ección, contr olar a asist encia e pu ntua lida de do alu mna do e p er s oa l
do obr adoir o e o cu mpr iment o das súas obr igas.
g) Favor ecer a cons ecución de act itu des e háb it os s ocia is no gr up o de a lu mnos
como colectivo.
h) Facilitar de ma neir a individualiza da inf or mación e or ientación par a a pr opia
acción pr of es ionalizador a.
i) A x estión a dministr ativa da docu mentación de f or mación na súa r elación coa
Cons eller ía.
j) S e f os e necesar io ocupar ase do des env olvement o e impar tición de mat er ias
comp lementar ias nas qu e p oda homologar s e, segu ndo as necesida des e par a o b o
des envolvement o e fu nciona ment o do pr ox ect o
k) A r ealización da qu elas outr as tar efas qu e s e lle encargu en des de a Dir ección ou
des de o Concello e qu e s exan pr op ias da súa comp et encia
- EXPERTOS/AS DOCENT ES:
a) Pr ogr amar os contidos do p lan f or mat ivo da es p ecia lidade, segu ndo o est ipu la do
nos r esp ect ivos cer t if ica dos de pr of es iona lidade.
b) I mpar tir os cont idos t eór icos e pr ácticos p r evist os nos r esp ect ivos cer t if ica dos de
pr of esiona lida de, aplica ndo a met odolox ía didáct ica ax eitada.
c) Avaliar a apr endizax e do alu mna do.
d) L evar o contr ol e coor dina ción do alu mn ado do s eu módu lo, da ndo conta das
incidencias qu e s e pr oduza n á dir ección do pr ox ect o.
e) R esp onsabilizar ans e do b o uso e cust odia dos mat er iais, f er r a mentas e ma qu inar ia
qu e lles s exa n asigna dos, así como a or ganización da aula-taller e es pazos de
ex ecución dos tr aballos.
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f) Contr olar a asistencia e pu ntualidade do todo o p er soa l do obr adoir o e o
cu mpr iment o das súas obr igas.
g) A x est ión administr ativa do Obr adoir o de E mpr ego na súa r elación coa Cons eller ía
e coa Ent ida de Pr omot or a.
h) Ar qu ivo e cust odia da docu mentación xer ada polo fu nciona ment o do obr adoir o d e
empr ego.
i) Pr omoción da ins er ción lab or al dos b enef iciar ios do pr ox ect o.
j) S e f os e necesar io ocupar ase do des env olvement o e impar tición de mat er ias
comp lementar ias nas qu e p oda homologar s e, segu ndo as necesida des e par a o b o
des envolvement o e fu nciona ment o do pr ox ect o.
k) A r ealización daqu elas outr as tar efas qu e s e lle encargu en des de o Concello e qu e
s exan pr op ias da súa comp et encia

f) Poder á n ocupar s e do des envolvement o e impar tición de mat er ias comp lementar ias
nas qu e s e p oda n homologar, segu ndo as necesida des e par a o b o des envolvement o e
fu nciona ment o do pr ox ect o.

TERCEIRA.- CONTRATACIÓN DO PERSOAL
A ent idade pr omot or a for ma lizar á por escr it o, no mod elo of icial cor r esp ondent e á
moda lida de de contr ato p or obr a ou s er vizo det er mina do, os contr atos do p er soa l
do pr ox ect o qu e f os e s elecciona do e qu e f igu r e como tal na cor r esp ondent e pr op osta
de contr atación do tr ibu na l de s elección.

CUARTA.- REQUISITOS DOS/AS ASPIRA NTES
As p er s oas pr es elecciona das p ola Of icina de E mpr ego de Cangas qu e des ex en
par ticipar no pr es ent e pr oces o s elect ivo deb er án r eu nir os s egu int es r equ is it os :
REQUISITOS MÍNIMOS :
1. Posuír a capacida de fu nciona l así como a capacida de fís ica par a o des emp eño das
fu ncións qu e cor r esp onden á pr aza convocada .
2. Os requis it os mí ni mos prev istos nos BAREMOS ANEX OS a estas bases.

As í mes mo, deb er á n estar en condicións de incor por ar se ao post o de tr aballo na data
do inicio do pr ox ect o f or mativo ou na qu ela qu e s e lle indiqu e. S e p or causas
deb ida ment e xust ifica das non puides e incor por ar se no moment o de s er cha ma do,
qu edar ía na listax e de r es er va na or de qu e det er mine a súa puntuación. Se non
acr edita suficient ement e a súa imp os ib ilidade de incor por ar ase, se lle eliminar ía da
lista de r es er va.
Pas arán ás fas es de entrev ist a perso al e á de v aloració n de méritos unicame nt e
os aspirant es que reúna n os requis itos para cada pos to.
No cas o de qu e non s e acade u n nú mer o mínimo de tr es candidat os por post o, o
Tr ibuna l de s elección poder á, de maneir a ex tr aor dinar ia e con va lidez unica ment e
par a o posto do pr oces o de qu e s e tr ate, modificar os r equ is it os mínimos ex ix idos co
fin de aca dar candidat os suf icient es.
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A pos es ió n dest es requis itos mí ni mos co ndicio nará a admis ió n dos candidatos/ as
ao proceso select ivo . O s/as aspirantes deberán acredit ar os requis itos ( xerais e
mí ni mos ) co n dat a lí mit e do 04/10/2021.

QUINTA.- SISTEMA DE ADMISIÓN DE CANDIDATOS:
EMPREGO TRAMITADA Á OFI CIN A DE EMPREGO.

OFERTA

DE

1. O sistema de a dmis ión de ca ndidatos/as ser á o de o fert a de emprego t ramit ad a
na O ficina de E mprego de C ang as.
2. O nú mer o de ca ndidat os/as a r emit ir ser á de cinco por pos to, qu e deb er á n cu mpr ir
e acr editar os r equ is it os establecidos na base cuar ta destas bases. N o caso de non
exist ir ca ndidatos/as co p er f il r equ ir ido no ámb it o da O f icina de E mpr ego, esta
poder á a mpliar a sondax e a un á mb it o máis extens o, tendo qu e r emit ir en t odo cas o
un mínimo de tr es ca ndidatos p or post o.
3. A of icina de empr ego e/ ou a ent ida de pr omot or a convocar á os candidat os/as qu e
r esu lt en da dita s ondax e e comu nicar alles a for ma, lu gar e pr azo de pr es entación da
docu mentación acr editativa dos s eus mér it os.
SEXTA.- TRIBUNAL CUALIFIC ADOR
Establéces e u n tr ibu nal cua lif ica dor para a selección dos aspir ant es segu ndo o
pr evist o nas pr es ent es Bas es e na nor mat iva qu e r esu lt e de aplicación. Est e tr ibu na l
xulgar á as pr obas, super visa ndo e gar ant indo o cor r ect o des envolvement o do pr oces o
en t óda las súas fases. Estar á comp ost o p or cinco membr os. Non p oder á const itu ír s e
s en a asistencia da metade má is u n dos s eus membr os titu lar es ( ou no s eu caso dos
s eus suplent es ), deb endo estar pr es ent es ao menos as per s oas des igna das como
pr es ident e/a, secr etar io/a e u n voga l.

Os/as membr os do tr ibu na l deb er á n abst er s e de int er vir, comu nicá ndollo á Alca ldía
cando concor r a neles algu nha das cir cu nst ancias pr evistas no ar tigo 23 da L ei
40/2015 de 1 de outubr o de R éx ime xur ídico do s ect or público.
As í mes mo, os aspir ant es, p oder án r ecusar os membr os do Tr ibuna l ca ndo nos mes mos
concor r a algu nha das cir cu nsta ncias pr evista s par a a abstención de conf or mida de co
establecido no ar t. 23 e 24 da L ei 40/2015 de 1 de Outu br o de R éx ime xur ídico do
s ect or público.
A comp os ición ef ect iva do tr ibu na l publicar ase f or ma ndo par t e da r es olución p ola
qu e s e apr obar á a listax e de a dmitidos e excluídos.
O Tr ibunal p oder á contar coa colab or ación dos as es or es/as ext er nos qu e cons ider e
op or tu nos, qu e actuar án con voz e s en vot o, limitándos e a pr estar a súa colab or ació n
nas súas esp ecialida des t écnicas.
O Tr ibuna l const itu ír ase con ant elación a o inicio da pr imeir a pr oba da op os ición qu e
s e establece nas pr es ent es bas es, a convocat or ia do s eu pr es ident e. D e pr odu cir s e
algu nha baixa na Comp os ición do Tr ibu na l esta poder á s er cub er ta cos sup lent es
designa dos ou optar se p or s er comp leta do media nt e u nha nova des ignación a tr avés
du nha r es olu ción da Alcaldía.
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Os membr os titu lar es e sup lent es t er án igu al ou maior t itulación ca es ix ida aos
aspir ant es á pr aza convocada, e t er á n voz e vot o.

SÉTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
O siste ma de selecció n co ns t ará dunha primeira fas e de entrev ist a perso al, cos
candidatos/ as que cumpran os requisitos est ablecidos na bas e cuart a dest as bas es
e es tean acredit ados, e dunha derradeira de v alo ració n de méritos en bas e aos
baremos.
OITAVA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Os candidatos/as pr es eleccionados p ola Oficina de E mpr ego par a par ticipar no
pr oces o s electivo, deberán present ar a s úa so licit ude no Co ncello s egu ndo o
modelo qu e acompaña a estas bases (So licit ude) xunto co a document ació n qu e
acr edit e o cu mpr iment o dos r equ is it os mínimos e a docu mentación qu e des ex en
achegar par a a valor ación de mér it os, de acor do co bar emo.
1.-ACREDITACIÓN DE REQUISITOS E MÉRITOS:
a) A EX PERIENCI A PRO FESIONAL acr editarase:
- Tr aballo p or conta allea : acr editada a tr avés de cer t if icación of icial de vida lab or al
actualizada máis cop ia de contr atos ou nómina onde f igur e a categor ía pr of es ional;
ou cer tif ica dos exp edidos p or or ganis mos of icia is ou outr os docu ment os oficiais qu e
r ef lictan clar a ment e o p ost o des emp eña do, a categor ía e a dur ación da r elación
lab or al.

O cómput o da exp er iencia r ealizar ase de acor do cos datos r ef lect idos no C er t if ica do
de Vida Labor al, t endo en conta no cas o de contr atos a t emp o par cial non o p er íod o
temp or al de dur ación t otal s enón o nú mer o de días qu e r ef lict e a vida labor al en
pr op or ción á x or na da diar ia de tr aballo, é dicir, s e s e r equ ir e u n a no de exp er iencia
par a un post o, est e hab er á de s er a x or na da comp leta ou no caso s e s er a t emp o par cial
deb er á acu mu lar un total de 365 días en vida lab or al.
b) A FO RMA CIÓN acr editar ase media nt e diplomas, t ítulos ou cer tif ica dos da
ent ida de qu e impar te a for mación, deb endo s er actividades de f or mación or ga niza das
por administr acións p úblicas ou ent ida des pr ivadas deb ida ment e homologa das,
facendo r ef er encia inescusab lement e ao nú mer o de hor as.
As t itu lacións académicas xust if icar ans e cos cor r esp ondent es t ítu los ou r es gar dos da
solicitu de dos mes mos.
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- Tr aballa dor es Aut ónomos :
media nt e cer t if icación of icia l de vida labor al
actualizada, xustif ica nt e de alta de activida de económica (I AE) e factur as ou
contr atos en qu e const en os s er vizos pr esta dos.

2. Finalizado o pr azo de pr es entación de s olicitu des, o C oncello de Ca ngas valor ar á
as solicitu des r ecib idas xu nt o cos mér it os a lega dos p olos aspir ant es, compr oba ndo
qu e os ca ndidatos cu mpr en os r equ is it os esta blecidos, e elabor ar á a lista pr ovis ional
dos a dmit idos/as e ex clu ídos/as, qu e inclu ir á o tr ib u nal qu e s e encargar á da s elección,
e qu e s e p ub licar á no tab oleir o e na s ede el ectr ónica do C oncello de Cangas e no
taboleir o da Of icina de E mpr ego de Cangas.
D e non hab er candidat os/as ex clu ídos, a lista pr ovis ional elevar ase automatica ment e
a def initiva e inclu ir ase nela ta mén a convocator ia para a fase segu int e de entr evista
p er soal, pub licá ndos e igualment e no tab oleir o e na s ede electr ónica do C oncello de
Cangas e no taboleir o da Oficina de E mpr ego de Cangas.
NOVENA.- FASE DE ENTREVISTA PERSOAL.
1. Para a entr evista per soa l convocar ase aos aspir ant es qu e r esu ltar an admit idos co
fin de ava liar as súas capacidades p er soa is par a des emp eñar os post os de tr aballo
par a os qu e f or an pr es elecciona dos p ola Oficina de E mpr ego.
No cas o de qu e non s e acade u n nú mer o mínimo de tr es ca ndidatos/as p or post o par a
a fase de entr evista, o C oncello de Cangas poder á s olicitar unha a mp liación da
sondax e de ma neir a extr aor dinar ia e con va lidez u nica ment e par a o p ost o do pr oces o
de qu e s e tr ate, co f in de acadar candidat os/as suficient es par a r ealizar o pr oces o d e
s elección.

2. Esta fas e no n será elimi nato ria e corres po nderalle unha punt uació n
equiv alent e ao 35% da punt uació n tot al má xima do proceso select ivo.
3. As entr evista per s oais par a a selección do p er soal dir ect ivo e docent e r ea lizar ans e
nas dep end encias mu nicipais e no día e hor a qu e se indiqu e na lista de admit idos e
exclu ídos, deb endo acu dir os aspir ant es pr ovist os do s eu DNI ou docu ment o
substitut ivo.
4. A pu ntuación da fas e de entr evista publicar ase no taboleir o e na s ede electr ónica
do C oncello de Ca ngas e no taboleir o da Of icina de E mpr ego de Ca ngas

DÉCIMA.- BAREMOS
X únt anse os bare mos para a selecció n do perso al.
DÉCIMO PRIMEIRA.- FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.
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A entr evista per s oal ver sar á sobr e coñecement os, capacidades, habilida des e
destr ezas necesar ias para o des emp eño do p ost o de tr aballo, así como s obr e
coñecement os r elacionados co Pr ogr a ma de Obr adoir os de E mpr ego, cos Pr ogr a mas
de E mpr ego e F or mación O cupacional.

1.-Finalizada a fas e de entr evista p er soa l, o tr ibu na l de s elección va lor ar á, de acor do
cos r esp ect ivos bar emos, os mér it os alega dos p olos candidat os/as pr es enta dos a
entr evista.
A punt uació n máxi ma dest a fas e será de 10 puntos e se po nderará de xeit o
repres ente unha punt uació n equiv alente ao 65% da punt uació n to t al máxi ma do
pro ceso s elect ivo.
A lista coas puntuacións da entr evista e da valor ación de mér it os, así como as
puntuacións f inais (su ma dos p u nt os acada dos en ca da fas e) qu e det er minar án a or d e
de pr elación dos asp ir ant es par a a súa ulter io r contr atación p ola ent ida de pr omot or a,
publicar ase no taboleir o e na s ede electr ónica do C oncello de Cangas e no tab oleir o
da Of icina de E mpr ego de Cangas
Os pos ib les empat es nas puntuación dir imir ans e media nt e a aplicación dos cr it er ios
establecidos na base décimo t er ceir a.
DÉCIMO SEGUNDA.- PU NTUACIÓN FIN AL. CONTRATACIÓN.

Unha vez publicadas as puntuacións totais do pr oces o de s elección, os ca ndidatos/as
con maior pu ntuación en cada pr aza deb er án cant o ant es, cun pr azo máximo du n día
contado a par tir do día s egu int e a publicación do r esu ltado do pr oces o s elect ivo,
comu nicar por escr it o á entida de pr omot or a a súa aceptación e disp oñib ilidade par a
incor p or ar se ou r enu ncia á praza. Se tr anscor r ido deva ndit o pr azo non s e conf ir ma a
pr aza, segu ndo o ant er ior, cons ider ar ase qu e s e r enu ncia á mes ma, qu e pasar á a
adxu dicar s e ao s egu int e candidat o con maior pu ntuación, t endo igualment e a
obr iga ción de comu nicar a aceptación ou r enuncia a dita pr aza.
DÉCIMO TERCEIRA.- CRITERIOS PAR A DIRIMIR EMPATES.
Para dir imir os p os ib les empat es entr e as puntuacións obtidas p or dous ou má is
candidat os en ca da unha das fas es do pr oceso s elect ivo así como nas puntuacións
fina is, r ex er á n os s eguint es cr it er ios :
1.º A p er soa qu e s e atop e en s ituación de des empr ego.
2.º A pu ntuación cor r esp ondent e ás titu lacións pr ef er ent es.
3.º A pu ntuación obtida no apar tado de exp er iencia pr of esiona l.
4.º A puntuación obt ida no apar tado de ex p er iencia docent e.
5.º A puntuación obt ida no apar tado de cur s os r ealiza dos.
6.º A puntuación obt ida no apar tado de coñecement os do idioma galego.
DÉCIMO CUA RTA.- LISTA DE RESERVA.
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1. O Concello de Cangas r ealizar á as contr atación de acor do coa or de na qu e na súa
r esp ect iva listax e qu edar an os aspir ant es s egu ndo a puntuación tota l acadada (u n
titu lar por posto), segu ndo s e r ef licta na prop osta de contr atación do tr ibu na l d e
s elección. Os candidat os/as qu e qu eden como sup lent es pasarán a int egr ar a lista de
r es er va a qu e fai r ef er encia a base decimo cu ar ta

Rematado o pr oces o s elect ivo, o tr ibu na l de s elección elab or ar á unha lista de r es er va,
int egr ada p olos ca ndidatos/as qu e, tendo s up er adas todas as fases da s elección,
obt iver a n as segu int es mellor es pu ntuacións f inais ás da p er soa pr op osta par a ocupar
a praza obx ect o da convocat or ia.
Esta lista de r es er va empr egar ase par a cubr ir as r enu ncias ou vaca nt es qu e no s eu
caso s e pr oduza n entr e os candidat os/as selecciona dos como t itu lar es
D e non hab er candidatos sup lent es disp oñibles, iniciar ase un novo pr ocedement o
s elect ivo.

DÉCIMO QUINTA.- INCIDENCIAS E RECLAMACIÓNS.
1. De conf or mida de co pr evist o p olo ar tigo 14º or de do 31 de decembr o de 2020
(DOG 03 -02-2021 ) da Cons eller ía de E mpr ego e I gualda de, non é ap licable a est e
pr oces o select ivo a nor mativa establecida para os pr ocedement os de s elección d e
p er soal das dist intas Administr acións Públicas, aínda qu e a ent ida de pr omot or a s exa
un or ganis mo púb lico.
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2. A ent ida de pr omot or a r esolver á as incidencias e r ecla macións qu e pu ider en
der ivar se do pr oces o de s elección, s en qu e caiba ult er ior r ecur so en vía
administr ativa.

ANEX OS

ACEPTACIÓN OU RENUNCIA Á PRAZA
Apelidos____________________________________________ Nome_____________________________
DNI___________________ Teléfono de contacto __________________Correo________________________

Tendo sido candidato/a no proceso selectivo de persoal directivo e docente do OBRADOIRO DUAL DE
EMPREGO GRANXA DA RÚA X” , na que fun seleccionado/a seleccionada para ocupar a praza de:

.....................................................................................................................

ACEPTO A PRAZA

__________________ , ___ de________________ de 2021

Sinat ura

9
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RENUNCIO Á PRAZA

SOLICITUDE-DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DO
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO GRANXA DA RÚA X (2021- 2022)
DATOS IDENTIFICATIVOS:
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI

DATA NACEMENTO

TELEFONO

MAIL
RUA

Nº

SOLICITA:
Ser admitido/a no proceso selectivo para o posto de

CP

LOCALIDADE

....................................................................................

FORMACIÓN ACADÉMICA OU REGRADA
TITULO E ESPECIALIDADE

DATA DO TITULO

COMPETENCIA DOCENTE-FORMACIÓN PEDAGÓXICA
TITULO

DATA

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE FORMADOR OCUPACIONAL

CAP ou equivalente
MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN
1. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN.

CURSOS DE 300 HORAS OU MÁIS.
NOME

CENTRO

HORAS

DATA
(orde
cronolóxica)

DATA
(orde
cronolóxica)

1
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CURSOS DE 30 A 299 HORAS (No caso do posto de apoio Administrativo mínimo 20 horas)
NOME
CENTRO
HORAS

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
NOME

CENTRO

HORAS

DATA

CENTRO

HORAS

DATA

Só se valorará o grao superior alegado

CURSOS DE INFORMÁTICA – NIVEL USUARIO.
NOME

2.1 EXPERIENCIA LABORAL EN ESCOLAS OBRADOIRO/OBRADOIROS DE EMPREGO:
ENTIDADE/OBRADOIRO
ESPECIALIDADE / POSTO

DATAS

2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL (Entidade pública ou privada)
EMPRESA
POSTO E CATEGORÍA

DATAS

XORNADA

2.3 EXPERIENCIA DOCENTE (FORMACIÓN OCUPACIONAL OU REGRADA)
EMPRESA
ESPECIALIDADE

DATAS

XORNADA

2

Cod. Validación: 3E5ACKNT5HY9TKWFK552Y6SC3 | Corrección: https://cangas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 11 a 16

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CO POSTO:

3. CURSOS DE GALEGO
DIPLOMA

CENTO

DATA

Celga 3 ou equivalente
Celga 4 ou equivalente
Celga 5 ou equivalente
Curso Superior Linguaxe Administrativo
Só se valorará o grao superior alegado e homologado pola Dirección Xeral de Política Lingüística
4 .DESEMPREGO
SITUACIÓN DE DESEMPREGO (Non melloras de emprego)
SI
NON

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TER EN CONTA:
- Indicar e enviar a documentación só do que sexa susceptible de ser baremado.
- Non escribir nos espazos sombreados.
- Non se valorará ningún mérito que non estea debidamente acreditado ou que non sexa claro e preciso.

- Os méritos acreditaranse con orixinal ou copia, podendo neste ultimo caso solicitarse posteriormente os orixinais
- Os cursos que non especifiquen o contido e número de horas non se contabilizarán.
- Os cursos con contidos similares, só se valorará o que séxalle máis favorable.

- A asistencia a xornadas, simposios ou congresos non serán obxecto de puntuación.
- No caso de experiencia profesional, os períodos superpostos, contará como un único día de traballo.
- A experiencia profesional acreditarase coa vida laboral actualizada máis a copia dos contratos e/ou nóminas onde figure a
categoría. Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos prestados.
- A categoría a ter en conta será, exclusivamente , a que figure no contrato ou na nómina.

Declaro baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que figuran nesta solicitude.
____________________, ___de ________

de 2021_____________________

3
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Sinatura:

BAREMO SELECCIÓN POSTO DIRECCIÓN DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO
GRANXA DA RÚA X
REQUISITOS MÍNIMOS:
-TITULACIÓN UNIVERSITARIA.
-EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CO POSTO DE 24 MESES, NOS ÚLTIMOS 10 ANOS: En
dirección o xestión de empresa, equipos humanos e proxectos (excluíndo direccións técnicas e facultativas) e/ou
Técnico de Emprego e Desenvolvemento Local (agás funcións de orientación e docencia).
*Os r equi si t os m ín im os de en t r a da n on ser án obx ect o de va l or a ci ón post er i or
*Bare m arase , uni c am e nte , os c urrí c ul os que re únan os re qui si t os m í ni m os.
1.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Relacionada co posto, últimos 10 últimos anos ..PUNTUACIÓN MÁXIMA
2,00
1.1 Cursos de 30 horas a 299 horas................................................................................................máximo 0,80
Cursos de 30 a 99 horas…………………..…….. 0,10
Cursos de 100 a 299 horas………………………..... 0,20
1.2 Cursos de 300 horas ou máis...................................................................................................máximo 1,80
Cursos de 300 a 599 horas………………………….....0,40
Cursos a partir de 600 horas………………..………....0,60
1.3 Cursos en Prevención de Riscos Laborais . Só se valorará o grao superior alegado................máximo 0,60
Básico xeral ........0,10; Medio ………...0,40; Superior………..0,60
1.4 Cursos de Informática: coñecementos nivel de usuario.........................................................máximo 0,40
Cursos de 30 a 49 horas......0,10; Cursos de 50 a 99horas......0,20; Cursos a partir de100 horas...0,40
2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. Relacionada co posto (últimos 10 anos) .PUNTUACIÓN MÁXIMA 7,65
Acreditada a través de certificación oficial de vida laboral actualizada máis copia de contratos ou nómina onde
figure a categoría profesional(*). Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos
prestados (**)

3.-. - CO ÑECEM ENTO S DO IDIO M A G ALEG O:……………. PUNTUACIÓ N M ÁXIM A 0, 25
3.1. Certificado de Lingua Galega C3 ou equivalente........................................... 0,05
3.2. Certificado de Lingua Galega C4 ou equivalente........................................... 0,10
3.3. Certificado de Lingua Galega C5 ou equivalente ………………………….. 0,25
3.4. Curso de Nivel Superior de Linguaxe administrativo......................................0.25
* S ó se va l or a r á o gr a o s u p e ri or a le ga d o e h om ol o ga d o p ol a Di r e cci ó n Xe r a l de P ol í ti ca Li n gü í s t i ca

4.- DESEMPREGO. Non melloras de emprego...................................................PUNTUACIÓN MÁXIMA 0,10
NOTAS IMPORTANTES PARA O BAREMO
- Non se valorará ningún mérito que non estea debidamente acreditado ou que non sexa claro e preciso.
- Os méritos acreditaranse con orixinal ou copia, podendo neste ultimo caso solicitarse posteriormente os orixinais
- Os cursos que non especifiquen o contido e número de horas non se contabilizarán.
- Os cursos con contidos similares, só se valorará o que séxalle máis favorable.
- A asistencia a xornadas, simposios ou congresos non serán obxecto de puntuación.
- A experiencia profesional acreditarase coa vida laboral actualizada máis a copia dos contratos e/ou nóminas onde figure a
categoría. Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos prestados.

- No caso de experiencia profesional, os períodos superpostos, contará como un único día de traballo.
(*) A categoría a ter en conta será, exclusivamente, a que figure no contrato ou na nómina.
(**) Terá que quedar debidamente acreditada a dirección dun equipo humano, de características similares a estes
proxectos.
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2.1.1. Experiencia en Dirección de E.O/ C.O/ O.E Por cada mes...............0,10...…….............................máximo 5,00
2.1.2. Experiencia en Dirección en entidade pública ou privada. Por cada mes..............0,07...................máximo 5,00
2.1.3. Experiencia como Técnico de Emprego e desenvolvemento local. Por cada mes.......0,05.............máximo 4,00

BAREMO SELECCIÓN POSTO DE TITORÍA DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO
GRANXA DA RÚA X
REQUISITOS MÍNIMOS :
 TITULACIÓN UNIVERSITARIA.
 EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CO POSTO DE 24 MESES SEGUNDO BAREMO NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS.
COMPETENCIA DOCENTE (Certificado de Profesionalidade de formador ocupacional ou de docencia da
formación profesional para o emprego-RD 34/2008, OU 6 meses de EXPERIENCIA EN TITORÍA en Obradoiro
de Emprego.

*Os requisitos mínimos de entrada non serán obxecto de valoración posterior
*Baremarase, unica ment e, os currículos que reúnan os requisitos mí nimos.
1.- TITULACIÓN ............................................................................................PUNTUACIÓN MÁXIMA 0,75
1.1 Lcdo/a. en Pedagoxía ou Psicopedagoxía ou Grao equivalente ................................................................... 0,75
1.2 Lcdo/a. en Psicoloxía ou Grao equivalente ...................................................................................................0,50
2.-FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Relacionada co posto, só nos 10 últimos anos ..PUNTUACIÓN MÁXIMA
1,50
2.1 Cursos relacionados co posto…................................................................................................máximo 1,00
Cursos de 30 a 99 horas…………………..……........……0,10.
Cursos de 100 a 299 horas……………………....................0,20
Cursos de 300 a 599 horas………………….……...…….....0,40
Cursos a partir de 600 horas………………..……………….0,60
2.2 Cursos en Prevención de Riscos Laborais . Só se valorará o grao superior alegado.................máximo 0,60
Básico xeral ........0,10; Medio ………...0,40; Superior………..0,60
2.3 Cursos de Informática: coñecementos nivel de usuario............................................................máximo 0,40
Cursos de 30 a 49 horas......0,10; Cursos de 50 a 99horas......0,20; Cursos a partir de100 horas...0,40
3.- FORMACIÓN PEDAGÓXICA ................................................................... PUNTUACIÓN MÁXIMA 0,50
3.1 Certificade profesionalidade de Formador Ocupacional.........................................máximo 0,40
3.2 CAP ou equivalente.................................................................................................máximo 0,25
3.3 Máster en Profesorado de Educación......................................................................máximo 0,50
4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. Relacionada co posto (últimos 10 anos). PUNTUACIÓN MÁXIMA 6,90

4.1. Experiencia en funcións de titoría nas E.O / C.O. /O.E. Por cada mes, 0,10.......................máximo 5,00
4..2. Experiencia con adultos en área de formación e/ou emprego. Sempre relacionada co posto.
Por cada mes, 0,07...............................................................................................................máximo 5,00
5.- COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO............................................. PUNTUACIÓN MÁXIMO 0,25
5.1. Certificado de Lingua Galega C3 ou equivalente........................................... 0,05
5.2. Certificado de Lingua Galega C4 ou equivalente........................................... 0,10
5.3. Certificado de Lingua Galega C5 ou equivalente ………………………….. 0,25
5.4. Curso de Nivel Superior de Linguaxe administrativo......................................0.25
*Só se valorará o grao superior alegado e h om ol oga d o p ol a Di r ecci ón Xer a l de Pol í t i ca Li n güí st i ca
6.- DESEMPREGO. Non melloras de emprego................................................ PUNTUACIÓN MÁXIMA 0,10
NOTAS IMPORTANTES PARA A BAREMACIÓN
- Non se valorará ningún mérito que non estea debidamente acreditado ou que non sexa claro e preciso.
- Os méritos acreditaranse con orixinal ou copia, podendo neste ultimo caso solicitarse posteriormente os orixinais
- Os cursos que non especifiquen o contido e número de horas non se contabilizarán.
- Os cursos con contidos similares, só se valorará o que séxalle máis favorable.
- A asistencia a xornadas, simposios ou congresos non serán obxecto de puntuación.
- A experiencia profesional acreditarase coa vida laboral actualizada máis a copia dos contratos e/ou nóminas onde figure a
categoría. Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos prestados.

- No caso de experiencia laboral, os períodos superpostos, contará como un único día de traballo.
-Non se terá en conta aquela experiencia docente non relacionada co posto.
(*) A categoría a ter en conta será, exclusivamente, a que figure no contrato ou na nómina.
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Acreditada a través de certificación oficial de vida laboral actualizada máis copia de contratos ou nómina onde
figure a categoría profesional(*). Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos
prestados (**).

REQUISITOS MÍNIMOS DOS DOUS EXPERTOS/AS -DOCENTES
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO: “ GRANXA DA RÚA X ” CANGAS

PARA O

1) REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER XERAL:
 TITULACIÓN REQUIRIDA E EXPERIENCIA PROFESIONAL NA ESPECIALIDADE NO

ÁMBITO EMPRESARIAL OU DE OBRADOIROS DE EMPREGO/ESCOLAS OBRADOIRO,
MÍNIMO OFICIAL 1ª.
 COMPETENCIA DOCENTE (Certificado de Profesionalidade de formador ocupacional ou de

docencia da formación profesional para o emprego-RD 34/2008, do 18 de xaneiro e RD 189/2013, do
15 de marzo)
* Estarán exentos/as do certificado de profesionalidade para acreditar a competencia docente as
persoas aspirantes que posúan:
a) Título de Licenciado/a en Pedagoxía, Psicopedagoxía ou de Mestre en todas as súas especialidades,
ou título de Grao no ámbito da Psicoloxía ou da Pedagoxía ou postgrao nos citados ámbitos.
b) Título de Especialización didáctica expedido polo Ministerio de Educación e Ciencia ou
equivalente.
c) Experiencia docente acreditada de polo menos 600 horas nos últimos sete anos en formación
profesional para o emprego ou do sistema educativo.
2) TITULACIÓNS E EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUÍRIDAS AOS EXPERTOS/ASDOCENTES EN CADA UNHA DAS DÚAS ESPECIALIDADES :
EXPERTO/A EN (deberá impartir 2 certificados de profesionalidade):
- ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES –N1
(AGAR0309) E
- REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVICOLAS- N2 (AGAR0208)

Titulación requirida
• Titulación universitaria
• Técnico e Técnico Superior da familia profesional Agraria.
• Certificados de profesionalidade de nivel 3 da área profesional de Forestal da familia
profesional Agraria
EXPERTO/A EN:
- OPERACIÓNS DE VIXILANCIA E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E APOIO A
CONTINXENCIAS NO MEDIO NATURAL E RURAL -N2 (SEAD0411).
OBSERVACIÓN: A impartición do módulo MF0272_2: Primeiros auxilios (40 horas) deberá complementarse cun
docente coa titulación de Licenciado/a en Medicina e Cirurxía ou Diplomado/a en Enfermería ou titulación de Grao
equivalentes, e 1 ano de experiencia profesional

Requírese 1 ano de experiencia profesional e a titulación requirida.
Titulación requirida
- Titulación universitaria
- Técnico Superior da familia profesional de Seguridade e Medio Ambiente
- Certificado de Profesionalidade de nivel 3 da área de Seguridade e prevención da familia
profesional de Seguridade e Medio Ambiente
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Requírese 1 ano de experiencia profesional con titulación ou 3 anos sen titulación. Carné
de Manipulador de produtos fitosanitarios.

BAREMO SELECCIÓN EXPERTOS/AS- DOCENTES PARA O OBRADOIRO DUAL DE
EMPREGO GRANXA DA RÚA X
REQUISITOS MIÍNIMOS (Ver anexo perfil docentes)
-TITULACIÓN REQUIRIDA E/ EXPERIENCIA PROFESIONAL NA ESPECIALIDADE, no ámbito empresarial ou
de obradoiros de emprego/escolas obradoiro, mínimo oficial 1ª .
-COMPETENCIA DOCENTE (Certificado de Profesionalidade de formador ocupacional ou de docencia da
formación profesional para o emprego-RD 34/2008, do 18 de xaneiro e RD 189/2013, do 15 de marzo)
* Os requisitos mínimos de entrada non serán obxecto de valoración posterior
*Bare m arase , uni c am e nte , os c urrí c ul os que re únan os re qui si t os m í ni m os.
1.- TITULACIÓN ACADÉMICA (Regrada) ............................................... PUNTUACIÓN MÁXIMA 1,50
1.1 Titulación universitaria directamente relacionada cos contidos a impartir .......................................... 1,50
1.2 Titulación de Formación Profesional da familia requirida nos respectivos certificados a impartir ...... 0,50
1.3 Titulación universitaria non directamente relacionada cos contidos a impartir .................................... 0,50
1.4 Certificado de Profesionalidade de nivel 3 da familia e área requirida nos respectivos certificados ... 0,00
2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Relacionada co posto, só nos 10 últimos anos.....PUNTUACIÓN MÁXIMA
1,50
2.1- Cursos relacionados co posto…..............................................................................................máximo 1,50
Cursos de 30 a 99 horas…………………..…….......……0,10
Cursos de 100 a 299 horas……………………....................0,20
Cursos de 300 s 599 horas ………………….…………......0,40
Cursos a partir de 600 horas………………..……………….0,60
2.2 Cursos en Prevención de Riscos Laborais . Só se valorará o grao superior alegado ...........máximo 0,60
Básico xeral ........0,10; Medio ………...0,40; Superior………..0,60
2.3 Cursos de Informática: coñecementos nivel de usuario.......................................... .............máximo 0,40
Cursos de 30 a 49 horas......0,10; Cursos de 50 a 99horas......0,20; Cursos a partir de100 horas....0,40
3.- EXPERIENCIA LABORAL NA ESPECIALIDADE(Mínimo oficial 1ª) PUNTUACIÓN MÁXIMA 6,65

3.1. Experiencia en E.O/OE ou C.O. na especialidade. Por cada mes, 0,10...............................máximo 5,00
3.2. Experiencia Docente en Formación Profesional Ocupacional ou Regrada con maiores de 16 anos.
Por cada mes, 0,07...............................................................................................................máximo 3,50
3.3. Experiencia Profesional . Por cada mes, 0,07....................................................................máximo 5,00
4. - CO ÑECEM ENTO S DO IDIO M A G ALEG O .. . .. .. . .. .. . .. . PUNTUACIÓ N M ÁXIM A 0, 25
4.1. Certificado de Lingua Galega C3 ou equivalente........................................... 0,05
4.2. Certificado de Lingua Galega C4 ou equivalente........................................... 0,10
4.3. Certificado de Lingua Galega C5 ou equivalente ………………………….. 0,25
4.4. Curso de Nivel Superior de Linguaxe administrativo......................................0.25
*Só se valorará o grao superior alegado e homol ogado pol a Di re c c i ón X e ral de Pol í t ic a Li ngüí st ic a
5.- DESEMPREGO. Non melloras de emprego. ...................................................PUNTUACIÓN MÁXIMA 0,10
NOTAS IMPORTANTES PARA O BAREMO
- Non se valorará ningún mérito que non estea debidamente acreditado ou que non sexa claro e preciso.
- Os méritos acreditaranse con orixinal ou copia, podendo neste ultimo caso solicitarse posteriormente os orixinais
- Os cursos que non especifiquen o contido e número de horas non se contabilizarán.
- Os cursos con contidos similares, só se valorará o que séxalle máis favorable.
- A asistencia a xornadas, simposios ou congresos non serán obxecto de puntuación.
- A experiencia profesional acreditarase coa vida laboral actualizada máis a copia dos contratos e/ou nóminas onde figure a
categoría. Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos prestados.
- A experiencia profesional acreditarase coa vida laboral actualizada máis a copia dos contratos e/ou nóminas onde figure a
categoría. Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de servizos prestados.

- No caso de experiencia profesional, os períodos superpostos, contarán como un único día de traballo.
- A categoría a ter en conta será, exclusivamente, a que figure no contrato ou na nómina
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Acreditada a través de certificación oficial de vida laboral actualizada máis copia de contratos ou nómina
onde figure a categoría profesional (*). Os autónomos, vida laboral, IAE (alta e actualización) e facturas de
servizos prestados.

