
Universidade de Vigo                                      Follas para o Diario Oficial de Galicia  -  Pax. 1 

 

 

 

 

 

 

(NON ESCRIBIR NO DORSO) 

A4 (210x297 mm.) UNE 

 

U N I V E R S I D A D E S 
 
 
Capítulo: 
 
 
Epígrafe: 
 

                                         (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia") 

 
 
 
 
 
 

 
SUMARIO: 

 

 

RESOLUCIÓN do xx de xx de 2018 pola que se convocan proceso selectivo para o 

ingreso na escala de xestión polo sistema de promoción interna 

 

TEXTO: 

 

De conformidade co disposto nas resolucións reitorais do 7 de decembro de 2016 (DOG 

núm. 238 do 15 de decembro de 2016) e do 30 de novembro de 2017 (DOG núm. 234 do 12 de 

decembro de 2017) polas que se publicou a oferta de emprego público do persoal de 

administración e servizos da Universidade de Vigo para os anos 2016 e 2017 respectivamente, 

esta reitoría, en uso das competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, 

de Universidades, e polos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, 

do 14 de xaneiro (DOG núm. 21 do 2 de febreiro) do Goberno da Xunta de Galicia, resolveu 

convocar proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de promoción interna, na escala de 

xestión, con suxeición ás seguintes bases: 

 

 

1. NORMAS XERAIS.  

1.1. Convócase proceso selectivo para cubrir dezaseis prazas de persoal funcionario de 

carreira da escala de xestión da Universidade de Vigo, polo sistema xeral de de promoción 

interna. 

1.2. O procedemento de selección será o de concurso-oposición coas características que se 

indican no anexo I.  

1.3. O programa que rexerá as probas da fase de oposición é o que se relaciona no anexo II. 

1.4. As presentes probas selectivas axustaranse ao disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de 

decembro, de universidades, ao R.D.L. 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público á Lei 2/2015, do 29 de 
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abril do emprego público de Galicia (LEPG), ao Decreto 95/1991, do 20 de marzo polo que 

se aprobou o regulamento de selección do persoal da administración da Comunidade 

Autónoma de Galicia e aos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 

421/2003, do 13 de novembro, do Consello de Goberno da Xunta de Galicia e ao disposto 

na presente convocatoria.  

 

2. REQUISITOS DOS CANDIDATOS. 

 Para seren admitidos/as á realización das probas selectivas, os/as aspirantes, deberán 

posuír tódolos requisitos esixidos nesta base na data de remate do prazo de presentación de 

solicitudes e mantelos ata a toma de posesión como funcionario/a de carreira. 

a) Estar en posesión do título universitario de grao, diplomado universitario, enxeñeiro técnico, 

arquitecto técnico ou equivalente, nos termos establecidos na base 8.1.a). Considerase 

equivalente ao título de diplomado universitario ter superados tres cursos completos de 

licenciatura. 

b) Pertencer como persoal funcionario de carreira á escala administrativa da Universidade de 

Vigo ou a calquera outro corpo ou escala do subgrupo C1 e prestar servizos na Universidade 

de Vigo con carácter definitivo na situación de servizo activo ou con reserva de praza.  

c) Ter prestado servizos efectivos como persoal funcionario durante polo menos dous anos no 

subgrupo ou grupo de clasificación profesional desde o que se pretenda promocionar. 

d) Non superar a idade de xubilación forzosa. 

 

3. SOLICITUDES   

3.1. Para tomar parte nestas probas selectivas deberase presentar unha instancia no modelo 

oficial que deberá ser cumprimentada a través da páxina electrónica, da Universidade de 

Vigo  http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/internas/funcionario/promocion/index.html   

  Solicitude de admisión. Haberá que cubrila seguindo as indicacións que figuran nela e nesta 

mesma base, cubrindo todos os campos obrigatorios, validándoos e confirmándoos. A 

aplicación informática asignará a cada instancia un número de referencia identificativo 

único. 

  Unha vez cuberta a instancia, imprimiranse dous exemplares que deberán ser asinados 

pola persoa solicitante, un servirá de recibo para a persoa interesada, e o segundo deberá 

presentarse perante o reitor da Universidade de Vigo, consonte se regula no apartado 

seguinte. 

3.2. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados a partir do día 

seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. As solicitudes 

presentaranse no rexistro xeral da Universidade de Vigo (edificio da Xerencia, campus 

Universitario, 36310-Vigo), nos rexistros auxiliares dos Campus de Ourense (Unidade 

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/internas/funcionario/promocion/index.html
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Administrativa), Campus de Pontevedra  (Escola de Enxeñaría Forestal) e Vigo (R/ 

Torrecedeira  nº 86)  ou segundo as restantes formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. As 

solicitudes subscritas no estranxeiro poderán cursarse a través das representacións 

diplomáticas e consulares españolas correspondentes. 

3.3. Ata a data de remate do prazo de reclamacións contra a relación provisional de 

admitidos/as e excluídos/as, pero referidos á data de publicación no DOG desta 

convocatoria, os méritos alegados acreditaranse do seguinte xeito: 

a) A formación acreditarase mediante copia do título, diploma ou certificación 

correspondente no que consten todos os elementos necesarios para a valoración ou 

susceptibles dela. 

b) Os restantes méritos acreditaranse mediante certificación expedida polo órgano ou 

unidade competente en materia de persoal; os que figuren no expediente persoal da 

persoa aspirante obrante na Universidade de Vigo, certificaranse de oficio tras a 

publicación da relación definitiva de persoas admitidas, remitindo copia á persoa 

interesada. 

c) Ditame técnico facultativo emitido polo órgano técnico de cualificación do grao de 

discapacidade, no caso de solicitar algún tipo de adaptación por discapacidade.  

3.4. Ao cumprimentar a solicitude deberá indicar:  

a) O sistema de ingreso polo que solicita acceder: promoción interna.   

b) Adaptacións de tempos e medios que consideren necesarias para a realización das 

probas; para este fin, o ditame médico deberá ser suficientemente explicativo para que o 

órgano de selección poda valorar a procedencia ou non das adaptacións solicitadas. 

3.5. As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que fixesen constar nas súas 

solicitudes, podendo unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, 

dentro do prazo establecido na base 4.2. Transcorrido este prazo non se admitirá ningún 

pedimento desta natureza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada e 

discrecionalmente apreciada pola Universidade.  

 

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

4.1. Expirado o prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará 

resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia (DOG), aprobando a relación 

provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas que 

motivaran a exclusión. 

4.2. As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir 

do seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, para poderen emendar, de ser o 

caso, o defecto que motivou a exclusión. A estimación ou desestimación das peticións de 
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corrección entenderanse implícitas na resolución que aprobe a relación definitiva de 

persoas aspirantes admitidas e excluídas, que se publicará no DOG. 

O feito de figurar na relación de persoas admitidas non implicará recoñecer ás persoas 

aspirantes a posesión dos requisitos esixidos, de xeito que a constatación de que non os 

posúen, segundo o establecido na base oitava, producirá o seu decaemento de todos os 

dereitos que puideren derivar da súa participación. 

 

5. TRIBUNAL. 

5.1. O tribunal cualificador ten a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 

de xuño (DOG do 25) e está integrado por: 

TITULAR 

Presidente:  . 

Vogais: da Universidade de Vigo. 

  Dª:. 

  Dª  , funcionaria . 

Secretario:, da Universidade de Vigo. 

 

SUPLENTE 

Presidente:  

Vogais:  

 , funcionario da escala de da Universidade de. 

 Secretario:  

5.2. O procedemento de actuación do tribunal axustarase ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. O presidente/a poderá 

solicitar dos e das membros do tribunal declaración expresa de non se encontrar 

incursos/as nos supostos de abstención previstos na lei e os e as aspirantes poderán 

recusar aos e ás membros do tribunal cando concorran as circunstancias citadas. 

5.3. Logo da convocatoria da presidencia, constituirase o tribunal coa asistencia do 

presidente/a e o secretario/a, ou, no seu caso, de quen os/as substitúan, e a metade polo 

menos dos seus/súas membros. 

5.4. Corresponderá ao tribunal a consideración, verificación e apreciación das incidencias que 

puideran xurdir no desenvolvemento dos exercicios, e adoptará ao respecto as decisións 

que estime pertinentes. 

5.5. O tribunal poderá propor ao reitor a designación de asesores/as especialistas que se  

limitarán a prestar colaboración nas súas especialidades técnicas. A designación 

publicarase na páxina electrónica indicada na base 9.1 e seralles de aplicación o previsto 
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en materia de abstención e recusación. Así mesmo, cando o número de aspirantes o faga 

conveniente, poderá solicitar do reitor a designación de persoal colaborador. 

5.6. O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos nos que resulte 

necesario, de forma que os e as aspirantes con discapacidade gocen de similares 

condicións para a realización dos exercicios ao resto dos e das aspirantes. Para as 

persoas con discapacidade que o soliciten na forma prevista na base 3.4., estableceranse 

as adaptacións posibles en tempo e medios.  

5.7. A presidencia do tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios 

escritos que non deban ser lidos ante o tribunal sexan corrixidos sen que se coñeza a 

identidade dos e das aspirantes e excluirá a aqueles opositores/as que consignen nas 

follas de exame marcas ou signos que permitan coñecer a súa identidade. 

5.8. Se en calquera momento do procedemento o tribunal tivera coñecemento de que algún/ha 

aspirante non cumpre calquera dos requisitos esixidos na presente convocatoria, previa 

audiencia do interesado/a, deberá propor a súa exclusión ao órgano convocante ou, no 

seu caso, por no seu coñecemento a posible concorrencia desta circunstancia, para que, 

previas as comprobacións necesarias, se resolva ao respecto. 

5.9. En ningún caso o tribunal poderá declarar que superou o proceso selectivo un número 

superior de aspirantes ao das prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados/as 

que contraveña o establecido será nula de pleno dereito. 

5.10. Para os efectos de comunicacións e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede no 

edificio da Xerencia da Universidade de Vigo, campus de Vigo, teléfono: 986 813 579 e   

correo electrónico: consultapas@uvigo.es. Toda a información relativa a este proceso 

selectivo publicarase na páxina:   

 http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/emprego/convocatorias/index.html 

 

6. DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS. 

6.1. A orde de actuación dos/as aspirantes iniciarase alfabeticamente polo/a primeiro/a da letra G, de 

conformidade coa  Resolución da Consellería de Facenda do 17 de xaneiro de 2018 (DOG do 26 

de xaneiro).      

6.2. As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio nun único chamamento e 

decaerán no seu dereito as que non comparezan, agás nos casos de forza maior debidamente 

xustificados e libremente considerados polo tribunal. 

6.3. Se por causas derivadas de embrazo de risco ou de parto algunha das aspirantes non puidera 

completar o proceso selectivo poderá solicitar un cambio de data ao tribunal, cunha antelación 

mínima de 10 días naturais á realización do correspondente exercicio, acreditando a 

circunstancia alegada mediante informe médico. O tribunal acordará se procede ou non realizar 

a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as dúas medidas conxuntamente, 

mailto:consultapas@uvigo.es
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tomando en conta ademais do alegado os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do 

proceso axustada a tempos razoables e as necesidades e intereses da universidade. Contra tal 

acordo non caberá recurso sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en 

calquera outro recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.    

6.4. En calquera momento o tribunal poderá requirir as persoas aspirantes acreditar a súa identidade; 

estas deberán obedecer as instrucións do tribunal e do persoal colaborador e asesor en orde ao 

seu correcto desenvolvemento. En caso contrario poderán impedir ao aspirante a continuación 

do proceso. 

  Tanto contra este acordo como contra o enunciado na apartado terceiro desta base 

non caberá recurso, sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro 

recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo. 

6.5. O lugar, data e hora de celebración do primeiro exercicio anunciarase con 2 meses de 

antelación, e non se realizará antes da segunda quincena de setembro de 2018. A publicación 

dos sucesivos anuncios de realización dos exercicios será efectuada polo tribunal nos lugares 

onde se realizase o anterior, no taboleiro de anuncios do rexistro xeral e na páxina electrónica 

indicada na base 9.1., cunha antelación mínima de 48 horas á data sinalada para a súa 

iniciación.  

6.6. En caso de que o tribunal acorde criterios de avaliación en desenvolvemento dos establecidos 

nesta convocatoria, publicaraos no taboleiro de anuncios do rexistro xeral e na páxina 

electrónica. So se valorarán os méritos correctamente acreditados que se presentasen antes de 

que remate o prazo indicado na base 4.2, sendo responsabilidade exclusiva de cada aspirante 

verificar a correspondente documentación. 

6.7. Tras cada exercicio, os e as aspirantes poderán levar os cuestionarios e, nas probas tipo test, o 

tribunal publicará as respostas correctas no lugar onde se tiveran celebrado así como na páxina 

electrónica indicada na base 9.1.  

 

 

7. RELACIÓN DE APROBADOS/AS 

7.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal fará pública nos lugares da 

súa realización, no taboleiro de anuncios do rexistro xeral e na páxina electrónica, a relación de 

aspirantes que os superasen, con indicación da puntuación obtida e do nome.  

7.2. As persoas aspirantes disporán de 3 días hábiles, contados a partir do seguinte á realización e 

cada exercicio, para presentar reclamacións contra as preguntas. Así mesmo, disporán de 

idéntico prazo para reclamar contra as puntuacións do exercicio correspondente, contados a 

partir do seguinte ao da respectiva publicación.  

7.3. Rematada a fase de oposición, e para os e as aspirantes que a superen, o tribunal fará públicos 

as puntuacións da fase de concurso, que en ningún caso poderán sumarse para os efectos de 

superar os exercicios da oposición. Disporase de 3 días hábiles, para presentar reclamacións 
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contados dende o día seguinte ao da súa publicación.  

7.4. A cualificación final do proceso selectivo virá dada pola suma das puntuacións obtidas na fase 

de oposición e de concurso. Os empates resolveranse consonte os seguintes criterios: terá 

preferencia o/a candidato/a con maior puntuación no conxunto da fase de oposición; a 

continuación, o/a que obteña a maior puntuación no segundo exercicio da fase de oposición, no 

terceiro, no primeiro, no conxunto da fase de concurso, e en cada un dos seus apartados (1 e 2, 

e a continuación dentro deste último) na orde en que se relacionen; finalmente, resolverase por 

sorteo entre os/as aspirantes igualados/as.  

7.5. Rematado o proceso selectivo, o/a presidente/a do tribunal elevará ao reitor a relación definitiva 

cos aspirantes aprobados/as, na que constarán as cualificacións de cada un dos exercicios da 

fase de oposición, da fase de concurso e e a suma total.  

 

8. NOMEAMENTO E TOMA DE POSESIÓN. 

8.1. No prazo de 20 días naturais a partir do seguinte a aquel en que se faga pública a relación 

definitiva co persoal que superara o proceso selectivo, este deberá presentar no rexistro xeral 

unha fotocopia compulsada do título académico ou unha certificación académica acreditativa de 

ter aprobadas todas as materias que capacitan para a obtención del título, acompañando o 

resgardo xustificativo de ter abonado os dereitos para a expedición do título; no caso de 

titulación obtida no estranxeiro, presentarase credencial da súa homologación ou equivalencia. 

8.2. Se dentro do prazo fixado, agás os casos de forza maior, non se presentase a documentación ou 

do seu exame se deduza que carecen dalgún dos requisitos non poderá ser nomeado/a persoal 

funcionario de carreira e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da 

responsabilidade en que incorra por falsidade na solicitude inicial. 

8.3. Unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos procederase ao nomeamento como 

funcionario/a de carreira da escala de Xestión da Universidade de Vigo, mediante resolución que 

se publicará no Diario Oficial de Galicia. 

8.4. A toma de posesión como funcionario/a de carreira efectuarase no prazo de un mes, contado a 

partir do día seguinte á data de publicación do nomeamento no Diario Oficial de Galicia. 

8.5. Por mor da natureza deste proceso selectivo, ás persoas aspirantes que accedan á escala de 

xestión da Universidade de Vigo adxudicaráselles con carácter definitivo o posto que estivesen 

desempeñando con ese mesmo carácter nese momento. 

 

 

9. NORMA DERRADEIRA.  

9.1. Agás o previsto na base cuarta, os actos deste proceso que deban publicarse terán como data 

para todos os efectos a da súa publicación no taboleiro de anuncios do rexistro xeral da 

Universidade de Vigo (edificio da Xerencia, Campus de Vigo). Así mesmo publicaranse na 

páxina electrónica:             
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http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/internas/funcionario/promocion/index.html. Pola súa parte, 

as consultas sobre este proceso selectivo poderán realizarse a través do enderezo electrónico 

consultapas@uvigo.es, sen que este correo teña a consideración de rexistro telemático. 

9.2. De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal (LOPD), os datos indicados na solicitude pasarán a formar parte do ficheiro de 

persoal, modificado mediante a resolución reitoral do 9 de febreiro de 2009 (DOG do 6 e 12 de 

marzo), que ten por finalidade a xestión do persoal da Universidade de Vigo. O ficheiro está 

baixo a responsabilidade da Xerencia. Coa súa participación neste proceso selectivo as persoas 

interesadas autorizan á Universidade de Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos 

principios de publicidade e transparencia, cando así se derive da natureza deste procedemento 

de concorrencia competitiva. Así mesmo, poderán exercer os seus dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación e oposición, en cumprimento do que establece a LOPD ante a 

Secretaría Xeral da Universidade de Vigo (Campus das Lagoas-Marcosende, 36310-Vigo). 

9.3. Esta convocatoria terá en conta o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes polo 

que se refire ao acceso ao emprego, de acordo co artigo 14 da Constitución Española, o texto 

refundido do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 

5/2015, do 30 de outubro e a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e homes.  

9.4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante 

a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte 

ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 

da xurisdición contencioso-administrativa. 

   As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un 

recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, 

perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso 

contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación 

presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Vigo, xxxxxxxxx de 2018 

Salustiano Mato de la Iglesia 

Reitor da Universidade de Vigo 

 

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/internas/funcionario/promocion/index.html
mailto:consultapas@uvigo.es
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ANEXO I 

PROCESO SELECTIVO 

A/ FASE DE OPOSICIÓN 

Non se permitirá o uso de ningún tipo de material nin recursos en ningún formato. Teranse en 

conta as disposicións en vigor o día primeiro do mes anterior a aquel en que teña lugar o primeiro 

exercicio, aínda que a súa entrada en vigor estea diferida a un momento posterior. A oposición estará 

formada polos seguintes exercicios: 

Primeiro.- De carácter teórico, escrito e eliminatorio. Consistirá en contestar un test de 80 preguntas 

con 4 respostas alternativas, das que só unha será correcta, acerca das materias do programa. 

Cualificarase de 0 a 15 puntos, sendo necesario obter 7,5 puntos para superalo. 

O tempo de realización será de 90 minutos. Cada resposta errónea descontará o 25% do valor da 

resposta correcta. O exercicio incluirá 10 preguntas de reserva que deberán responderse dentro do 

tempo indicado. 

Segundo.- De carácter teórico, escrito e eliminatorio. Consistirá en desenvolver por escrito dous 

temas de entre catro propostos polo tribunal, un dos bloques 1 e 4 e outro dos bloques 3 e 6. 

Disporase de 120 minutos. Posteriormente deberá lelos en sesión pública perante o tribunal que 

poderá abrir un debate por un tempo máximo de 15 minutos, durante o que deberá contestar ás 

aclaracións, preguntas e observacións que formulen os membros do tribunal. 

 Valoraranse os coñecementos, a claridade, a orde de ideas e a calidade da expresión escrita, 

así como a súa forma de presentación e exposición.  

Cualificarase de 0 a 35 puntos, dividíndoa a partes iguais entre os dous temas. Para superalo 

será necesario obter 17,5 puntos no conxunto do exercicios, e non obter menos de 8 puntos en 

ningún dos temas. Cada membro do tribunal poderá outorgar un máximo de 17,5 puntos por cada 

tema; sumaranse as puntuacións sen incluír a máis alta e a máis baixa (ou unha delas por cada 

extremo), dividíndose o total que resulte tras realizar a dedución polo número de vogais asistentes 

cuxa cualificación se tivese computado; a cifra do cociente constituirá a cualificación do exercicio.  

Terceiro.- De carácter práctico, escrito e eliminatorio, consistirá nunha das seguintes posibilidades: 

responder a preguntas curtas sobre un caso práctico ou elaborar un informe; en todo caso, referidos 

aos bloques 1, 3, 4 e 6. 

Disporase de dúas horas. Valorarase o rigor analítico, a claridade expositiva, os coñecementos 

xerais e específicos, a capacidade de relacionalos, a pertinencia da proposta, así como as 

competencias persoais dos e das aspirantes, o grao de madurez, equilibrio, responsabilidade e 

capacidade de decisión. 

Cualificarase de 0 a 30 puntos sendo necesario obter 15 puntos para superalo. De incluír máis 

dunha modalidade, será necesario acadar en cada unha o 50% da cualificación que o tribunal lle 

outorgue. 
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B/ FASE DE CONCURSO 

Os méritos a valorar nesta fase deberán referirse á data de publicación da presente 

convocatoria no DOG. Non se terán en conta os méritos que non estean suficientemente acreditados. 

A puntuación máxima desta fase será de 20 puntos. Os meses serán computados por días naturais 

(30). 

a) Formación directamente relacionada co programa desta convocatoria, organizada e impartida por 

centos oficiais e cursos impartidos no marco do Acordo de formación para o emprego das 

administracións públicas. Valorarase ata un máximo de 5 puntos a razón de 0,01 puntos por hora. 

Non se valorarán as xornadas, seminarios, congresos ou similares, os cursos de duración inferior a 

10 horas e os realizados antes do 01/01/2003, os que formen parte dunha titulación, os módulos que 

formen parte dun curso, nin os cursos de  preparación de procesos selectivos. 

b) Antigüidade na administración pública ata un máximo de 5 puntos, a razón de: 

- 0,017 por mes completo de servizos prestados como funcionario de carreira do subgrupo C1 

ou contratado laboral fixo en postos de administración reservados a funcionarios do grupo C1. 

- 0,009 puntos por mes completo polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da 

Lei 70/1978, do 26 de decembro. 

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros 

igualmente alegados. O traballo desenvolvido en comisión de servizos puntuarase como realizado 

no posto de orixe do persoal funcionario, e ao persoal funcionario en adscrición provisional ou á 

disposición valoraráselles o nivel correspondente ao grao que teñan consolidado. 

c) Grao persoal consolidado, segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a 

través do acordo de recoñecemento de grao pola autoridade competente, outorgarase a seguinte 

puntuación: 

Grao               Puntos 

25    3 

24    2,50 

23    2,25 

22    2 

21    1,50 

20    1 

19 ou inferior   0,50 

d) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña 

adxudicado o funcionaria/o o día  de remate do prazo de presentación de solicitudes, outorgarase a 

seguinte puntuación: 

Nivel               Puntos 

25    3 

24    2,50 
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23    2 

22    1,50 

21    1 

20 ou inferior   0,50 

e) Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data e publicación no DOG 

desta convocatoria, ata un máximo de 1 punto: 

- Permiso por parto, adopción ou acollemento (artigos 121 e 122 LEPG): 0,2 puntos/permiso. 

- Permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo (artigo 124 

LEPG): 0,2 puntos/permiso. 

- Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da LEPG: 0,04 puntos/mes. 

- Excedencia por coidado de familiares: 0,04 puntos/mes. 
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ANEXO II 

PROGRAMA 

 

Bloque 1. DEREITO ADMINISTRATIVO. 

1. Fontes do dereito administrativo. A lei: concepto e clases. Disposicións do executivo con 

forza de lei: decretos-lei e decretos lexislativos. 

2. O regulamento: concepto, natureza e clasificación. Fundamento e límites da potestade 

regulamentaria. 

3. Principios de actuación e funcionamento do sector público. Os órganos das administracións 

públicas. 

4. A potestade sancionadora das administracións públicas. A responsabilidade patrimonial. 

5. As relacións interadministrativas. 

6. O procedemento administrativo común das administracións públicas. A actividade das 

administracións públicas. Dereitos dos interesados. 

7. Os actos administrativos: requisitos e eficacia. Nulidade e anulabilidade. 

8. O procedemento: iniciación, ordenación e instrución. 

9. Finalización do procedemento.Tramitación simplificada. Execución. 

10. A revisión dos actos en vía administrativa. Os recursos administrativos. 

11. O recurso contencioso-administrativo. As partes: capacidade, lexitimación. O obxecto do 

recurso: actividade administrativa impugnable. O procedemento contencioso-administrativo: 

prazos, interposición, demanda e contestación, requisitos, contido e efectos. Achega de 

documentos. Trámite para completar o expediente administrativo. Alegacións previas. Proba. 

A sentenza: contido. Outros modos de terminación do procedemento. 

12. Acceso á información pública, transparencia e bo goberno. O acceso electrónico dos 

cidadáns aos servizos públicos. Sede electrónica. Identificación e autenticación. Rexistros, 

comunicacións e notificacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos. 

13. A protección de datos de carácter persoal. Normativa reguladora. Principios informadores e 

dereitos das persoas en materia de protección de datos. A Axencia Española de Protección 

de Datos. 

 

Bloque 2: UNIÓN EUROPEA 

1. Os tratados constitutivos das Comunidades Europeas. O Tratado de Lisboa: o Tratado da 

Unión e o Tratado de Funcionamento da Unión. O proceso de ampliación. 

2. As institucións da Unión Europea: o Consello Europeo, o Consello, a Comisión Europea, o 

Parlamento Europeo, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. 
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3. O dereito da Unión Europea. Fontes. Relación entre o dereito da Unión Europea e o 

ordenamento xurídico dos Estados membros. A aplicación do dereito da Unión Europea: 

principios xerais. 

4. A libre circulación de traballadores. A política social e de emprego. O espazo europeo de 

liberdade, seguridade e xustiza. A cohesión económica e social. 

 

Bloque 3: DEREITO FINANCEIRO E CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. O orzamento: concepto e clases. Principios orzamentarios. Principios clásicos do orzamento. 

Clasificación dos gastos públicos. O ciclo orzamentario. 

2. Os ingresos públicos. Concepto e clases. Ingresos de dereito público e ingresos de dereito 

privado. Os tributos. Impostos, taxas e contribucións especiais. Os impostos directos: 

Concepto e clases. Os impostos indirectos: Concepto e clases. 

3. O gasto público: concepto, principios reitores e réxime xurídico. Gastos plurianuais: 

concepto e funcionamento. A autonomía financeira das universidades. O réxime xurídico da 

actividade económico-financeira das universidades. Disposicións propias da Universidade 

de Vigo. 

4. A Lei xeral orzamentaria: características e estrutura. O orzamento da Universidade de Vigo. 

Contido, elaboración, estrutura e aprobación. As modificacións de crédito: causas, 

competencias, modalidades e trámite. O expediente de gasto: fases. Execución do 

orzamento  

5. A contabilidade pública no sector público español. O Plan Xeral da Contabilidade Pública: 

principios, estrutura e ámbito de aplicación. Contas anuais. A contabilidade analítica: o 

Modelo CANOA para universidades.  

6. A rendición de contas e o control da actividade económico– financeira da Universidade de 

Vigo. O Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia: composición, organización, 

competencias, funcións e procedementos.  

7. Contratos do sector público: disposicións xerais (título preliminar). Órganos de asistencia.  

8. A contratación no sector público (I): Disposicións xerais sobre a contratación do sector 

público.  

9. A contratación no sector público (II): Partes no contrato. Obxecto, orzamento, base de 

licitación, valor estimado, prezo do contrato e a súa revisión. 

10. A contratación no sector público (III):  preparación; normas xerais de adxudicación; efectos, 

cumprimento e extinción dos contratos administrativos. 

11. A preparación, execución, modificación, cumprimento e resolución do contrato de obras. 

12. A preparación, execución, modificación, cumprimento e resolución do contrato de 

subministración e do contrato de servizos. 
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Bloque 4: XESTIÓN DE PERSOAL 

1. Caracterización do persoal ao servizo das universidades públicas na Lei orgánica de 

Universidades. Clases de persoal.  

2. Estrutura e planificación. Selección e provisión de postos de traballo do persoal ao servizo 

das universidades públicas. Adquisición e perda da relación de servizo. 

3. Dereitos individuais dos empregados públicos. Deberes dos empregados públicos. Dereitos 

de exercicio colectivo. O código de conduta. Situacións Administrativas. Réxime horario na 

Universidade de Vigo. 

4. Réxime disciplinario. Réxime de incompatibilidades. 

5. Os convenios colectivos do persoal ao servizo da Universidade de Vigo.  

6. O Dereito do traballo. As fontes do ordenamento laboral. O contrato de traballo. Partes. 

Capacidade para contratar. Contido. As prestacións do traballador e do empresario. 

Modalidades de contrato. Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 

7. Os dereitos dos traballadores. Especial consideración da liberdade sindical. Condicións de 

traballo. A prevención de riscos laborais. 

8. A negociación colectiva. Os conflitos colectivos: a folga e o peche patronal. Participación e 

réxime de representación do persoal. Especial referencia á Universidade de Vigo. 

9. A Seguridade Social. Evolución. Características xerais do sistema español. O réxime xeral e 

os réximes especiais. A acción protectora da Seguridade Social. Notas básicas das 

continxencias protexidas e das prestacións. 

10. A igualdade efectiva de homes e mulleres nas administracións públicas. A igualdade na 

Universidade de Vigo. 

 

 

 

Bloque 5: XERENCIA PÚBLICA  

1. A planificación da xestión pública. A planificación estratéxica e operativa. A dirección por 

obxectivos. A programación de proxectos. Xestión de proxectos e xestión por obxectivos. 

2. A función directiva: particularidades na xestión pública. Sistemas de información para a 

dirección e a xestión. A información como recurso para a administración pública. A 

protección dos datos de carácter persoal. 

3. O control da actuación pública. Control estratéxico e control de xestión. O control externo da 

xestión pública. A cultura administrativa. A ética pública. A xestión dos conflitos de intereses 

no eido público. Bo goberno. 
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4. Evolución do concepto de calidade: antecedentes históricos, definicións. A calidade na 

administración publica: estratexias para promover a xestión de calidade nas administracións 

públicas. Sistemas de xestión de calidade ISO-9001. A familia das normas ISO 9000. O 

Modelo EFQM de Excelencia: principios e estrutura. A xestión por procesos: concepto, 

elementos, clasificación e representación gráfica.  

5. O Cadro de mando integral: obxectivos, descrición, o proceso de implantación e construción. 

As cartas de servizo: definición, obxectivos, contidos, elaboración, avaliación. Sistemas e 

técnicas de participación orientadas á xestión de calidade. O benchmarking.  

 

Bloque 6: UNIVERSIDADES   

1. A ordenación do sistema universitario de Galicia. 

2. Estrutura e organización das universidades. Órganos de goberno. Organización e centros da 

Universidade de Vigo. 

3. Os Estatutos da Universidade de Vigo.  

4. A calidade no sistema público universitario: ANECA e ACSUG. Avaliación, certificación e 

acreditación. 

5. O Estatuto do estudante universitario. Normativa propia da Universidade de Vigo. 

6. O Espazo Europeo de Educación Superior. O Plan Bolonia e o horizonte 2020.  

7. Estrutura das ensinanzas universitarias oficiais: grao, posgrao, másteres e doutoramento. 

8. O acceso e o procedemento de admisión na universidade. Bolsas e axudas ao estudo. 

Prezos públicos.. Programas de mobilidade dos estudantes universitarios. Disposicións 

propias da Universidade de Vigo. 

9. A Lei da ciencia,a tecnoloxía e a innovación. O sistema público de I+D. Estrutura. Órganos 

de decisión, planificación e coordinación. Órganos de financiamento, execución e avaliación.  

10. Xestión da investigación. Especial referencia aos contratos do artigo 83 da Lei orgánica de 

universidades. A función de transferencia de coñecemento no sistema universitario. 

Mecanismos para a transferencia de coñecemento. A protección da propiedade industrial e 

intelectual no eido universitario. As licenzas. A creación de empresas de base tecnolóxica. 
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ANEXO III   

DECLARACIÓN XURADA/PROMESA 

 

Don/a .................................................................................................................................................................................................................................................................. , con 

DNI/NIE/pasaporte ................................................................................................................................................................. e nacionalidade 

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

 

DECLARA BAIXO XURAMENTO OU PROMETE para os efectos de ser nomeado/a 

funcionario/a pola Universidade de Vigo 

 (Cidadáns españois)  Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario 

de ningunha administración pública, nin estar inhabilitado/a para o exercicio de 

funcións públicas 

 (Cidadáns estranxeiros)  Non estaren sometidos/as a sanción disciplinaria ou 

condena penal que impida no seu Estado o acceso á función pública 

 

 

    ……………………………………............... , …..... de  ……………………………………..……........ de 201.... 

                                                                    (localidade)        (día)                     (mes)                        (ano) 

 

 

 

 


