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Todas as referencias a traballadores e categorías enténden-
se como xenéricas, sen distinción de sexo, polo que abarcan 

tanto o xénero masculino como feminino 
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2. INFORMACIÓN DAS OFERTAS DE EMPREGO DO SERGAS 

OPE MÉDICOS DE FAMILIA E ENFERMEIROS: PUBLICACIÓN DA PLANTILLA DEFINITIVA DE 

RESPOSTAS E PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DA FASE DE OPOSICIÓN 

Está previsto que este venres, 11 de marzo, se publique no DOG a resolu-

ción pola que se da publicidade, a través da páxina web do Servizo Galego de 

Saúde (www.sergas.es) ao modelo definitivo de respostas correspondente a 

cada un dos exercicios e as puntuacións provisionais obtidas polos aspirantes 
na fase de oposición. 

RECLAMACIÓNS: Contra esta resolución, as persoas interesadas poderán 

presentar reclamación ante o tribunal no prazo de cinco días hábiles se-

guintes ao da súa publicación, unicamente de existiren erros na confección 
aritmética da puntuación obtida.  

PUBLICADA A OFERTA DE EMPREGO 2016 

07/03/2016 | DECRETO 22/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público co-

rrespondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sergas para o ano 2016. (→ DOG) 

 

En aplicación da “Lei de emprego público de Galicia”, recóllese como novidade importante, a oferta de 17 

prazas de celador pola quenda de discapacidade intelectual. 

Lembrade que como todavía quedan por convocar moitas das categorías da OPE 2015, van xuntar as pra-

zas dos dous decretos de oferta (2015 e 2016) nunha única convocatoria conxunta sumando as prazas 

pendentes coas da nova oferta de emprego que se acaba de aprobar. 

Non hai polo tanto previsións da publicación da convocatoria, que será cando se inicie o prazo de inscri-

ción. Ainda é moi pronto. Lembrade que van sumar as prazas das ofertas 2015 e 2016, e que teñen que 

convocar a Comisión Técnica da OPE para revisar as bases (baremos, temarios…) da mesma. 

CAMBIOS NA COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL DE TCAE (OPE 2014) 

04/03/2016 | RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se 

nomean novos membros, titulares e suplentes,  dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o 

ingreso na categoría de técnico en coidados auxiliares de enfermería, convocado pola Resolución do 17 de 

xuño de 2015. (→ DOG) 

A OFERTA INCLÚE 818 PRAZAS, DAS QUE DESTACAN: 

Enfermeiro 140 

Celador 168 

Grupo auxiliar da función administrativa 85 

Persoal de servizos xerais 40 

http://www.cig-saude.info/CENTRAL/index.php?option=com_content&view=article&id=1933:publicada-a-oferta-de-emprego-2016&catid=62:ope&Itemid=122
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160307/AnuncioC3K1-260216-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0003-020316-0004_gl.pdf
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3. PACTO DE CONTRATACIÓNS E OUTRAS NOVAS DA CONSELLERÍA E DO SERGAS 

 

PACTO DE CONTRATACIÓNS 

Non se prevén novas publicacións de listas de contratacións durante esta se-

mana. Parece ser que o vindeiro mércores, 16 de marzo, van convocar á Co-

misión Central de Seguimento do Pacto. 

De confirmarse, imaxinamos que na devandita reunión facilitarannos informa-

ción sobre as próximas publicacións de listas e darannos un cronograma coas 

previsións das categorías que están pendentes de publicar. 

Como sempre vos iremos dando información a medida que nola vaian facili-

tando. 

 

NOVAS PUBLICADAS NO DOG 

04/03/2016 | RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2016, da Xerencia de Xestión 

Integrada de Ferrol, pola que se resolve a convocatoria pública, para a 

provisión, polo sistema de libre designación, do posto de supervisor da Área 

de Recursos Humanos (LD-01/2015, do 13 de xullo). (→ DOG) 

03/03/2016 | ANUNCIO do 17 de febreiro de 2016, da Xerencia de Xestión 

Integrada de Santiago de Compostela, polo que se dá publicidade á resolución 

da mesma data pola que se convoca a provisión do posto de xefe do Servizo 

de Radiodiagnóstico. (→  DOG) 

02/03/2016 | RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola 

que se dispón a publicación do acordo de encomenda de xestión coa Xerencia de Xestión Integrada da 

Coruña para a xestión material do expediente de contratación do servizo de fretaxe total de 

aeronaves para o transporte aéreo de órganos humanos para transplantes e do persoal 

sanitario encargado da súa extracción con destino ás estruturas de xestión integrada da 

Coruña e Santiago de Compostela. 

 

 

4. INFORMACIÓN ACOPLAMENTO INTERNO DE ENFERMERÍA NO CHUS (SANTIAGO) 

PUBLICACIÓN DO LISTADO PROVISIONAL DE PUNTUACIÓNS: A última hora da mañá do mércores 

9 de marzo, a Xerencia ordeará a publicación nos taboleiros de anuncios dos centros dependentes do 

Complexo Hospitalario da resolución que conterá a listaxe provisional de baremación dos aspirantes 

admitidos coa súa orde de prelación. 

PRAZO DE RECLAMACIÓNS: De conformidade coa base novena, apartado 3, das bases reguladoras dos 

procedementos de mobilidade, os interesados poderán presentar a correspondente reclamación, nun 

prazo de 15 días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación da resolución. 

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0003-260216-0001_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160303/AnuncioG0003-240216-0005_gl.pdf
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5. INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO DOUTROS SERVIZOS DE SAÚDE 

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN: CONVOCADAS NUEVAS OPOSICIONES DE MÉDICOS 

DE FAMILIA Y ENFERMERÍA 

El pasado mes de noviembre, y a escaso días de su realización, se suspendía la celebración del examen 

previsto para el personal de enfermería convocado por la Junta de Castilla y León (decisión de la Sala de 

lo Contencioso del TSJ). Desde la suspensión de dicho examen, el Gobierno Autonómico ha venido anun-

ciando reiteradamente una nueva convocatoria en el primer trimestre de este año 2016. 

Pues bien,  una vez aprobada la OPE de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2016 mediante el Acuerdo 7/2016, de 4 de febrero, (→ VER OFERTA), se convocan procesos selectivos para 

el acceso a la condición de personal estatutario fijo, a través del sistema de concurso-oposición, a plazas 

de la categoría de ENFERMERO Y MÉDICOS DE FAMILIA  del Servicio de Salud de Castilla y León: 

 

 

 

¡OJO!: Se trata de una nueva oferta de empleo que no tiene nada que ver con la anteriormente suspendi-

da, por lo que NO están exentos de pagar las tasas aquellos que se habían inscrito en la OPE anteriormen-

te anulada pese a haber abonado las tasas de examen en la inscripción. Son oposiciones distintas. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de marzo (inclusive). 

Accede a las instrucciones de cumplimentación de solicitudes en el siguiente →  ENLACE 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

En la reunión de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, celebrada el pasado miércoles 2 

de marzo, el Gobierno autonómico ha presentado a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa la 

Oferta de Empleo Público para 2016, que será de 3.416 plazas, de las cuales 1.024 corresponderían a 

personal estatutario. Consideramos que es totalmente insuficiente, dada la magnitud de la pérdida de 

empleo sufrida en los últimos años.  

La próxima reunión de la mesa para negociar la Oferta  de Empleo Público 2016 será el próximo lunes 14 

de marzo. Más información en los enlaces siguientes: →  OEP MADRID 2016  →  LA NOTICIA EN LA PRENSA 

SERVICIO CANARIO DE SALUD 

En la Mesa Sectorial celebrada el 2 de marzo, la Administración formuló una propuesta de oferta de em-

pleo público para el año 2016 con aproximadamente 507 plazas. Todavía no se ha decidido las catego-

rías profesionales que se incluirían, pero habría plazas para Auxiliares de Enfermería, Celadores y Cocine-

ros. 

Uno de los temas a tratar fue la celebración del examen de auxiliar administrativo. Sólo confirmaron 

que prevén que el examen sea antes del verano.  

Se publican en el BOC de  de 7 de marzo de 2016, resoluciones por las que se nombra personal estatuta-

rio fijo, en varias categorías, a los aspirantes que han superado los procesos selectivos para la provisión 

de plazas básicas vacantes: →  CALEFACTOR,  → FONTANERO y  → PELUQUERO 

 

CATEGORÍAS Turno libre Discapacidad Total 

Médico de Familia 234 26 260 

Enfermera 352 40 392 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/05/pdf/BOCYL-D-05022016-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/04/pdf/BOCYL-D-04032016-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/04/pdf/BOCYL-D-04032016-4.pdf
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-procesos-selectivos-2016/categorias/enfermero-turno-libre
http://www.csi-f.es/content/csif-madrid-considera-totalmente-insuficiente-la-tasa-de-reposicion-de-empleo-publico-para-2
http://www.madridesnoticia.es/actualidad/comunidad_madrid/oferta_empleo_publico_comunidad_madrid_2016_parte_3_416_personas
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/005.html
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""CCAARRAA  AA  GGAALLIICCIIAA  DDOO  5500--5500..  DDEEMMOOSS  OO  PPAASSOO  PPAARRAA  AA  

IIGGUUAALLDDAADDEE  DDEE  XXÉÉNNEERROO""  

   CSI•F leva ao Goberno ante o Defensor do Pobo por perpetuar o rol patriarcal e dis-
criminar ás nais na súa pensión de xubilación, en función do número de fillos 

CSI•F conmemora un ano máis o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, nun contexto social e políti-

co marcado pola incerteza ante a ausencia dunha maioría estable que permita conformar un goberno e un 

cambio de ciclo incerto que aínda deixa fóra da suposta recuperación económica a amplas capas da socie-

dade española e desde logo a moitas mulleres. 

Con este manifesto "CARA A GALICIA DO 50-50", CSI•F sumase á iniciativa de ONU Mulleres.  "Por un 

Planeta 50-50 en 2030: Demos o paso para a igualdade de xénero", CSI•F reclama a todas as 

formacións políticas un compromiso renovado coa igualdade de xénero e a loita contra a violencia machis-

ta. 

A sociedade española enviou unha mensaxe a través das urnas para que haxa negociación, diálogo e 

cambios en diferentes ámbitos: a rexeneración democrática, a maneira de facer política, as medidas eco-

nómicas e tamén desde o noso punto de vista cara ás políticas de igualdade. CSI•F reclama que estas 

políticas volvan ao centro da vida política. 

Por iso, este ano, imos adoptar unha iniciativa, que ten unha forte carga simbólica: imos denunciar ao 

Defensor do Pobo a nova prestación para complementar a pensión das mulleres, a partir do segundo fillo 

e estamos a estudar medias xurídicas adicionais. 

Esta medida, supostamente para fomentar a natalidade, perpetúa o rol tradicional de coidadora e nai que 

outorgou a sociedade patriarcal á muller, excluíndoa como suxeito activo de dereitos. Pero é que ademais, 

discrimina á inmensa maioría das traballadoras, tanto ás que deciden non ter fillos, como ás que só teñen 

un. 

Temos que insistir que as causas da baixa natalidade refírense a que a maternidade segue penalizan-

do ás mulleres no ámbito laboral, por iso temos que protexela e fomentar medidas de conciliación e 

asunción de responsabilidades familiares compartidas entre mulleres e homes.  

Se pretendemos facilitar a maternidade e a asunción comparti-

da de funcións, hai que establecer reformas e establecer medi-

das como as que expón CSI•F e gaña ante os tribunais. A se-

mana pasada CSI•F gañou unha sentenza ante o Xulgado do 

Contencioso-Administrativo a favor dunha empregada pú-

blica que se lle recoñece o teletraballo no seu posto co-

mo medida para conciliar. 

Tamén este ano logramos unha sentenza pioneira pola que se 

lle permite a un pai chegar unha hora tarde ao traballo, recu-

perable, para poder levar ao seu fillo á gardería. Este é o cami-

ño. 

CSI•F, sindicato máis representativo nas administracións públicas logrou en días pasados, que o Goberno, 

aínda en funcións, recoñeza unha nova prestación ao conxunto de traballadoras con relación laboral de-

pendentes da Administración Xeral do Estado: O novo permiso de xestación (permiso retribuído desde 

a semana 37 de embarazo e desde a semana 35 no caso de parto múltiple), un paso cara a adiante cara á 

igualdade, cara ao fomento da conciliación e cara a unha sociedade en igualdade. 
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Estas medidas xunto con outras como: establecer criterios homoxéneos de conciliación nas bases das 

convocatorias dos concursos, a bolsa de horas para a conciliación, a flexibilidade horaria aplicable á con-

cesión de permisos por deber inescusable, a aplicación do teletraballo regulado, ou a garantía de que a 

mobilidade para as empregadas vítimas de violencia de xénero non lles supoña diminución retributiva, son 

mostras do compromiso que CSI•F ten cara á igualdade e do que fai gala e exerce ante todas as Institu-

cións e con todos os seus recursos. CSI•F reclama un Pacto de Estado e Social renovado na loita contra a 

violencia de xénero. 

Temos o deber de colaborar coas Institucións para eliminar dunha vez por todas, o acoso sexual, a violen-

cia contra as mulleres en todos os ámbitos, tamén no laboral, a supresión dos estereotipos sexistas e a 

erradicación de trátaa e o tráfico de mulleres. Debemos garantir en primeiro lugar a seguridade ás vítimas 

de violencia de xénero, pero tamén os seus dereitos laborais, a protección dos seus datos, que non se 

reduza a súa retribución polo traslado, a súa carreira profesional, o seu dereito á conciliación e a rápida 

adaptación a unha nova realidade. 

Por iso neste especial día, onde aínda homes e mulleres non cobran o mesmo por realizar o mesmo traba-

llo, e onde aínda as mulleres non desempeñamos o 50% dos postos de responsabilidade, CSI•F reclama 

líderes de altura, homes e mulleres de Estado comprometidos coa igualdade. 
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7. LEMBRANDO A HISTORIA DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER →  8 DE MARZO 

A idea de crear o Día da Muller xurdiu os primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, 

no contexto das loitas femininas por mellores condicións de vida e traballo, ben como polo dereito de vo-

to. Inspirada por ese espírito, a líder socialista alemá Clara Zebrino propuxo á Segunda Conferencia Inter-

nacional de Mulleres Socialistas, en Copenhage, 1876, a institución do Día Internacional da Muller. 

Posteriormente, en 8 de marzo de 1917 (23 de febreiro polo calendario juliano), as conmemoracións do 

Día Internacional da Muller foron marcadas por manifestacións de traballadoras rusas por mellores condi-

cións de vida e traballo e contra a entrada da Rusia zarista na Primeira Guerra Mundial. As protestas foron 

brutalmente reprimidas, precipitando o inicio da Revolución de 1917. 

 O Día Internacional da Muller é a data de 8 de marzo son 

comumente asociados a dous traxes históricos que terían 

dado orixe á conmemoración. O primeiro deles sería unha 

manifestación das obreiras do sector téxtil novaiorquino 

ocorrida en 8 de marzo de 1857 (segundo outras versións, en 

1908), cando traballadoras ocuparon unha fábrica, en protes-

ta contra as malas condicións de traballo. A manifestación 

sería reprimida con extrema violencia. Segundo esa versión, 

as obreiras foron pechadas dentro do predio, o cal foi, entón, 

incendiado. En consecuencia, cerca de 130 mulleres morre-

ron. O outro acontecemento é o incendio dunha fábrica, ocor-

rido na mesma data e na mesma cidade.  

Non existe consenso historiográfico en canto a esas duas traxedias, nin sequera sobre as datas, o que 

xerou mitos sobre eses acontecementos. Algúns historiadores afirman que o incendio de 1857 non ocor-

reu (polo menos, non naquela data), e defenden a idea de que o incendio relacionado co Día Internacional 

da Muller fora na fábrica da Triangle Shirtwaist, en Nova York, o día 25 de marzo de 1911 (ou sexa, un 

ano despois da proposta de creación do Día Internacional da Muller fora presentada por Clara Zetkin, du-

rante a II Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, en Copenhague). A Triangle empregaba 600 

traballadores, na súa maioría mulleres inmigrantes. Na traxedia  morreron 146 persoas, sendo 125 mulle-

res e 21 homes. 

Na antiga Unión Soviética, durante o stalinismo, o Día Internacional da Muller tornouse elemento de pro-

paganda partidaria. 

Nos países occidentais, o Día Internacional da Muller foi conme-

morado no inicio do século, ata a década de 1920. Despois, a 

data foi esquecida por longo tempo e soamente recuperada polo 

movemento feminista, xa na década de 1960. Na actualidade, a 

celebración do Día Internacional da Muller perdeu parcialmente o 

seu sentido orixinal, adquirindo un carácter festivo e comercial. 

Nesa data, os empregadores, sen pretender evocar o espírito das 

obreiras folguistas do 8 de marzo de 1917, acostuman distribuír 

rosas vermellas ou pequenos agasallos entre súas empregadas. 

En 1975, foi designado pola ONU como o Ano Internacional da 

Muller e, en decembro de 1977, o Día Internacional da Muller foi 

adoptado polas Nacións Unidas, para lembrar as conquistas soci-

ais, políticas e económicas das mulleres.  
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8. DÍA DO EMPREGADO PÚBLICO →  3 DE MARZO 

"""AAAGGGOOORRRAAA   RRREEECCCUUUPPPEEERRREEEMMMOOOSSS   OOO   NNNOOOSSSOOO"""   

CSI•F pide ao Goberno eliminar todos os recortes, recuperar o poder adquisiti-

vo e as 35 horas semanais, mentres se prolonga o período de investidura 

Reclamamos aos partidos que aspiran a Gobernar un compromiso renovado para 

"dignificar a figura do empregado público" 

As Administracións Públicas son a base sobre a que se sustentan os dereitos constitucionais, facilitan un 

funcionamento adecuado da sociedade e proporcionan instrumentos e recursos que cohesionan e fortale-

cen o tecido social, favorecendo unha convivencia máis xusta e coa garantía dunha seguridade xurídica en 

todas as súas relacións.  

Estes últimos anos soportamos o cuestionamento interesado dos servizos públicos. Unha sociedade sen 

Administración Pública é unha sociedade desarticulada e sen capacidade de xestionar a vonta-

de dos seus cidadáns; a Administración Pública é imprescindible e debemos aspirar á mellor posible. 

Non podemos vivir sen os servizos públicos. 

A sociedade española afronta unha conxuntura social e política marcada por un novo período económico 

no que se empeza a albiscar a saída da crise e unha incerteza pola falta de acordo entre as diferentes 

formacións políticas para conformar unha maioría de Goberno. 
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Desde o respecto ás negociacións políticas e a independencia que 

caracteriza á nosa organización, CSIF reclama a todas as formacións 

un compromiso renovado cos empregados públicos que permi-

ta dignificar as súas condicións laborais e participar da recuperación 

económica exercendo un papel activo nun modelo renovado e efi-

ciente das nosas administracións públicas. Neste sentido, pedimos 

aos partidos que inclúan no debate aspectos fundamentais como a 

recuperación do poder adquisitivo, incluído a recuperación da pa-

ga extra íntegra que se nos eliminou en 2012, a eliminación 

dos recortes (como os descontos por baixa médica) ou a apli-

cación da xornada de 35 horas. 

Todas estas cuestións foron trasladadas ao Goberno en funcións para que as poña en práctica, mentres 

perdure a falta de acordo entre os partidos que permita renovar o Executivo.  

En CSI•F estamos convencidos de que necesitamos unha Administración Pública avanzada, eficiente, áxil 

e que solucione os problemas dos cidadáns. Para logralo, é preciso que as administracións públicas trans-

fórmense, e para iso é necesario que haxa vontade política, visión de futuro e consenso. 

Os obxectivos prioritarios de CSI•F son a creación de emprego público estable, e a recuperación e mellora 

das condicións laborais, enormemente deterioradas nos últimos anos. Estamos comprometidos a traballar 

permanentemente pola dignificación do emprego público e o recoñecemento da figura do empregado pú-

blico. 

Rexeitamos frontalmente a privatización dos servizos públicos e esiximos que se delimiten os ser-

vizos que han de ser públicos nun acordo vinculante, independentemente do partido que goberne. 

Os empregados públicos habemos ter que padecer as decisións dos distintos Gobernos que se cebaron en 

nós, atacando as nosas condicións laborais como non se coñeceu nunca durante o período democrático 

constitucional malia iso, o esforzo colectivo dos mesmos aínda coa significativa diminución nos persoais 

conseguiu que non se resinta o servizo público que se brinda ao cidadán.  

Ao longo destes últimos cinco anos sufrimos unha redución das retribucións, que retrotrouxo os sala-

rios aos do 2007; temos que loitar por volver polo menos ás retribucións de 2010 respectando o modelo 

existente nese momento, modelo que supuxo igualar as pagas extraordinarias ao salario mensual.  

Produciuse tamén unha conxelación das ofertas de emprego públi-

co que ha ter como consecuencia o endurecemento das condicións la-

borais por efecto da redución dos persoais; aplicación dos descontos 

salariais en situación de enfermidade facendo dobremente dolorosa 

esta situación; desaparición da maioría dos días de libre disposición 

conseguidos tras anos de negociación colectiva que aos poucos imos 

recuperando.  

Desde CSI.F de igual xeito queremos abandeirar a consecución da 

Xornada laboral de 35 horas semanais. Non entendemos que en 

diferentes Comunidades Autónomas estéanse dando pasos decididos 

cara a esa consecución e non se realicen avances nas demais Adminis-

tracións. 

Grazas á presión exercida e á reivindicación, co concurso e o apoio dos empregados públicos, faremos 

reverter unha parte dos recortes. Con todo quédanos aínda un longo camiño para recuperar as condicións 

e o poder adquisitivo previo á crise. 
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9. CSI•F  ORGANIZA UNHA XORNADA DIRIXIDA AOS TCAE E UN CURSO PARA CELADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XORNADA: COIDADOS, INNO-

VACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

PROFESIONAL DOS TÉCNICOS 

EN COIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA 

 

LUGO, 5 DE ABRIL 

SALÓN DE ACTOS DO HOSPITAL 

UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI 

 

CURSO: CUALIFICACIÓN PRO-

FESIONAL DO CELADOR E IN-

CLUSIÓN NA FAMILIA DE      

SANIDADE 

LUGO, 7 DE ABRIL 

SALÓN DE ACTOS DO HOSPITAL 

UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI 

 

A MATRÍCULA É GRATUITA 

ENVÍO DE SOLICITUDE: 

E-MAIL: 

csifjornadas@gmail.com 

PRAZO: 

15 DE FEBREIRO AO 18 DE MARZO 

 

CUALI FI CACI ON PROFESI ONAL DO CELADOR E 

I NCLUSI ÓN NA FAMI LI A DE SANI DADE 

 
 

  

LUGO 7 de abril 

Salón de Actos do Hospital Universitario Lucus Augusti 

mailto:csifjornadas@gmail.com
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10. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL 

O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ditou unha resolución 

pola que permite aos cidadáns tramitar e solicitar, de xeito electró-

nico, diversas prestacións do sistema. 

Segundo a resolución do INSS, publicada este martes no Boletín Oficial 

do Estado (→ VER BOE), a tramitación electrónica destas prestacións só 

será posible cando o procedemento non esixa a achega física de docu-

mentos por parte do solicitante. 

Para presentar as solicitudes, os cidadáns deberán acceder ao portal 'A 

túa Seguridade Social', accesible desde a sé electrónica da Seguridade 

Social. Posteriormente deberán identificarse mediante DNI electró-

nico, certificado electrónico ou a través de Cl@ve permanente. 

O sistema Cl@ve permite aos cidadáns identificarse ante a Administración mediante claves concertadas 

(usuario e contrasinal), sen ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos. 

Así mesmo, os interesados en solicitar calquera das prestacións mencionadas poderán empregar os siste-

mas de identificación electrónica propios do portal 'A túa Seguridade Social'. Para acceder a este servi-

zo é necesario dispoñer dun usuario activo e unha contrasinal en vigor e para activar o usuario e 

xerar a contrasinal deberá dispoñer dun código de activación que se obtén de forma presencial en calque-

ra oficina da Seguridade Social. 

XXUUBBIILLAACCIIÓÓNN  → Logo da posta en marcha do simulador sobre o cálculo da pensión de xubilación, a Segu-

ridade Social permite dende principios de febreiro solicitar esta prestación desde 'A túa Seguridade So-

cial', utilizando primeiro o simulador ou de xeito directo. 

Para iso, o solicitante deberá completar a información que se lle require, achegar a documentación e asi-

nar a solicitude utilizando o certificado dixital si accedeu ao portal con el ou a firma centralizada 

(Cl@vefirma) si entrou ao portal mediante contrasinal Cl@ve. 

VVIIUUVVEEZZ  EE  OORRFFAANNDDAADDEE  → Dende hai apenas uns días, os cidadáns tamén poden solicitar as súas pen-

sións de viuvez e orfandade e o auxilio por defunción, sen necesidade de acudir a ningunha oficina, a tra-

vés do portal 'A túa Seguridade Social'. 

Para iso, o solicitante deberá teclear a información sobre a persoa falecida, sobre a relación que lle unía 

con ela e, si é necesario, sobre os fillos. O sistema indicaralle a documentación que ten que apor-

tar, o que poderá facer tamén electrónicamente. 

EE  AAGGOORRAA  MMAATTEERRNNIIDDAADDEE  EE  PPAATTEERRNNIIDDAADDEE  → E trala pensión de xubilación e as prestacións de viuvez 

e orfandade, a partir do 7 de marzo tamén se poderán solicitar por esta vía as prestacións de maternidade 

e paternidade. 

Para poder tramitar electrónicamente a prestación por maternidade será necesario que esta sexa biolóxi-

ca, que o goce do período de descanso iníciese o día do parto ou ao día seguinte, que a beneficiaria estea 

incluída nese momento no Réxime Xeral, no de Autónomos ou no do Carbón e que reúna o período mí-

nimo de cotización esixido para ter dereito á prestación, entre outros requisitos. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2076.pdf
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11. INSTRUCIÓNS PERMISOS E LICENCIAS DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA 

 

 

 

 

 

INSTRUCIÓNS: 

VACACIÓNS, 

PERMISOS 

E 

LICENZAS 

ACÁBANSE DE DITAR NOVAS NORMAS SOBRE VACACIÓNS, LI-

CENZAS E PERMISOS PARA O PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA, 

COA FINALIDADE DE ADAPTALAS ÁS NOVIDADES POSTERIO-
RES Á LEI DE FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA E AOS CAMBIOS 

NO ESTATUTO BÁSICODO EMPREGADO PÚBLICO. 

CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 4 DE MARZO 

Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da 
Función Pública, pola que se ditan INSTRUCIÓNS SOBRE O 

RÉXIME DE VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Persoal funcionario e ao persoal laboral suxeito ao V Con-
venio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, 

que presta os seus servizos na Administración xeral da Comu-
nidade Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instru-

mentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na 
letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro. 

 

ESTAS INSTRUCCIÓNS NON SE APLICAN  AO PERSOAL ESTA-
TUTARIO DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, QUE SE REXERÁN 
NESTA MATERIA POLAS SÚAS NORMAS ESPECÍFICAS. 

XA ESTÁ BEN DE QUE SEMPRE NOS APLIQUEN OS RECORTES 

COMO EMPREGADOS PÚBLICOS QUE SOMOS, PERO NUNCA AS 
MELLORAS DOS FUNCIONARIOS DA XUNTA!!! 

XA ESTÁ BEN DE QUE NOS TRATEN COMO FUNCIONARIOS DE 

SEGUNDA DIVISIÓN!!! 

XA ESTÁ BEN DO TRATO DISCRIMINATORIO FRONTE OS DE-
MÁIS EMPREGADOS PÚBLICOS 

                      XA ESTÁ BEN…., COÑO !!! 

 

 

 

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioCA01-260216-0003_gl.pdf
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12. A XUNTA CONVOCA AS PRIMEIRAS OPOSICIÓNS PARA A DISCAPACIDADE INTELECTUAL 

07/03/2016 | O DOG recolle a convocatoria para a cobertura de seis prazas de persoal subalterno polo 

sistema de acceso libre e mediante concurso-oposición, e será a primeira dirixida ao colectivo da discapa-

cidade intelectual que realiza a Xunta de Galicia en toda a súa historia. (→ VER CONVOCATORIA) 

A puntuación dos aspirantes que aproben o primeiro exercicio pero non superen o proceso selectivo terá a 

consideración de mérito nas futuras listas de emprego temporal para persoas con discapacidade 

intelectual que vai impulsar a Xunta de Galicia. De feito, a Administración galega será pioneira en poñer 

en marcha unha lista de contratación temporal dirixida especificamente a este colectivo. 

Estas seis prazas únense ás 33 prazas que se inclúen na Oferta de Emprego Público para este ano 2016, 

publicada tamén hoxe no DOG. Destas 33 prazas, 17 son para celadores do Sergas, 12 para funcionarios 

subalternos e 4 para o corpo auxiliar (grupo C2). 

REQUISITOS: Ter recoñecida unha discapacidade intelectual en grao igual ou superior ao 33 %. 

SOLICITUDES: vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do DOG. 

 

 

13.  RESUMO NOVAS DESTACADAS DA PRENSA  

 

 LOS FUNCIONARIOS DE LA XUNTA DE GALICIA YA PUEDEN PEDIR 

AYUDAS A LA CONCILIACIÓN → EL CONFIDENCIAL DIGITAL 

 EL TSXG ORDENA A LA XUNTA QUE CONSIDERE COMO INDEFINIDOS 
DISCONTINUOS A MÁS DE CUATROCIENTOS BRIGADISTAS → LA VOZ 

DE GALICIA 

 CSIF ADVIERTE DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ARRASTRA UN DÉFICIT 
DE 26.800 EMPLEOS POR LA FALTA DE OPOSICIONES → EL ECONO-

MISTA 

 LA DEBILIDAD LABORAL ELEVA EN 600.000 EUROS AL DÍA EL AGUJERO DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL EN GALICIA → LA OPINIÓN 

 RESCATAR EL PLAN DE PENSIONES NO IMPEDIRÁ COBRAR EL PARO → LA OPINIÓN  

 CONTAS PEINARÁ LAS EMPRESAS DE LA XUNTA, DIPUTACIONES Y CONCELLOS PARA DETECTAR 

POSIBLES "ENCHUFES" →  FARO DE VIGO  

 LA XUNTA COMIENZA A PUBLICAR MILES DE CONTRATOS MENORES QUE ANTES NO DIVULGABA  
→ LA VOZ DE GALICIA 

 

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160307/AnuncioCA01-020316-0001_gl.pdf
http://www.elconfidencialautonomico.com/galicia/funcionarios-Xunta-Galicia-ayudas-conciliacion_0_2666133375.html
http://www.elconfidencialautonomico.com/galicia/funcionarios-Xunta-Galicia-ayudas-conciliacion_0_2666133375.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/03/05/tsxg-ordena-xunta-considere-indefinidos-discontinuos-cuatrocientos-brigadistas/0003_201603G5P11992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/03/05/tsxg-ordena-xunta-considere-indefinidos-discontinuos-cuatrocientos-brigadistas/0003_201603G5P11992.htm
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7391014/03/16/Economia-Paro-CSIF-advierte-de-que-la-Administracion-arrastra-un-deficit-de-26800-empleos-por-la-falta-de-oposiciones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7391014/03/16/Economia-Paro-CSIF-advierte-de-que-la-Administracion-arrastra-un-deficit-de-26800-empleos-por-la-falta-de-oposiciones.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2016/03/03/debilidad-laboral-eleva-600000-euros/1047214.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2016/03/03/debilidad-laboral-eleva-600000-euros/1047214.html
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2016/03/02/rescatar-plan-pensiones-impedira-cobrar/1047054.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/03/03/contas-peinara-empresas-xunta-diputaciones/1415589.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/03/03/contas-peinara-empresas-xunta-diputaciones/1415589.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/03/08/xunta-comienza-publicar-partir-hoy-miles-contratos-menores-divulgaba/0003_201603G8P7992.htm
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TELÉFONOS E MAIL DOS NOSOS LOCAIS 

A Coruña 981178253 csi-f.coruna@sergas.es 

Santiago 981950471 csifsantiago@gmail.com 

Ferrol 981334564 csi-f.asf@sergas.es 

Lugo 982296083 csif.hula@sergas.es 

Monforte 982417997 diego.martinez.guitian@sergas.es 

Burela 982589791 ramon.vazquez.andrade@sergas.es 

Ourense 988385777 ourense@csi-f.es 

O Barco 988339010 csif.hcv@gmail.com 

Pontevedra (Montecelo) 986800000 ext. 288498 csif.pontevedra@sergas.es 

Pontevedra (Provincial) 986800000  ext. 287388 csif.pontevedra@sergas.es 

Vigo 667517706 csif.chuvi@sergas.es 

Vigo 620771408 csif.chuvi@sergas.es 

http://csifgalicia.es/EstouXti/

