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1. NOTA INFORMATIVA DA REUNIÓ PREVIA E DA MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICAS
RESPECTO DE DIFERENTES ASUNTOS DE FUNCIÓN PÚBLICO
Tras a convocatoria da reunión previa do xoves 10 e da Mesa Xeral do venres 11 para tratar diversos
asuntos (Veterinarios, proceso selectivo discapacidade intelectual, OEP 2016, proposta de criterios LDs ou
proposta de permisos, licenzas e vacacións), dende CSI•F trasladamos a Función Pública a necesidade de
que os referidos temas fosen desagregados en diferentes reunións dada a cantidade e profundidade da
temática a abordar. Atendida a referida petición, e independentemente das xuntanzas xa celebradas,
quedan pendentes de celebrar as seguintes reunións respecto destes asuntos:


Luns, 15-02-2016 de 10.00 h a 11.30 h: Tratarase de forma específica o programa do proceso
selectivo para Veterinarios.



Luns, 15-02-2016 de 11.30 h a 13.00 h: Tratarase a OEP 2016, a orde dos criterios de
excepcionalidade de LDs e o programa selectivo discapacidade intelectual.



Martes, 16-02-2015 ás 12.30 h: Tratarase de forma específica a proposta de Resolución pola que
se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.

Non obstante, e a espera destas xuntanzas pendentes, remitímosvos a continuación un breve resume do
tratado na reunión do xoves 10 e na do venres 11 de febreiro:
I. PROCESO SELECTIVO VETERINARIOS:
Temario parte xeral: O temario correspondente a parte xeral para os
corpos de Administración Especial <<en consecuencia, para veterinarios e
resto de escalas>>, serán elaborados a cargo da Función Pública. Neste
senso, esperan que nun prazo aproximado de dúas semanas xa estean
dispoñibles na web da referida Dirección Xeral, tanto en galego como en
castelán.
Temario parte específica: Propóñense tres novas modificacións, tras as
alegacións presentadas, relativas aos temas 16, 40 e 67. Podes consultar
no seguinte enderezo electrónico: www.heraldtoupeiras.es
A previsión respecto da publicación do temario no Dog para este proceso selectivo é para o mes de
Febreiro, coa finalidade de poder proceder a negociar a súa convocatoria canto antes.
No referido á publicación da convocatoria está prevista para Marzo/Abril, e xuntamente con esta, comezar
a negociar o concurso de traslados de veterinarios para poder desenvolvelo antes da finalización do
proceso selectivo.
II. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICA 2016:

OEP
2016

A Administración achega novamente a proposta de OEP, na que introduce unha
pequena variación na desagregación das prazas correspondentes aos Subgrupos
A1 e A2 das escalas superior e técnica das diferentes especialidades de
seguridade e saúde no traballo –sen variar o número total de prazas-.

Como novidade máis sobresaínte nesta negociación, barállase a posibilidade de
que NO REFERIDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÁS PRAZAS DE PERSOAL
LABORAL recollidas nesta OEP POIDA PROCEDERSE A DUPLICAR AS PRAZAS
OFERTADAS, sempre e cando, a proposta non incremente a taxa de reposición
establecida na Lei de Orzamentos Xerais do Estado, polo que é preciso suspender puntualmente para este
ano 2016 o artigo 9.4 do V Convenio coa finalidade de que as prazas ofertadas na promoción interna e
que non sexan cubertas non poidan acumularse ás de acceso libre.
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Exemplificamos a continuación ambas situacións:
1) Coa proposta de oferta actual, a modo de exemplo, están ofertadas 30 prazas para o Grupo IVcateg.033, condutor motobomba, polo que quedarían 15 prazas para acceso libre e 15 para promoción
interna, das cales e no caso de non cubrirse por esta quenda pasarían a libre.
2) Coa proposta de duplicar a oferta de prazas, a modo de exemplo, a referida categoría 033 do grupo IV,
condutor motobomba, pasaría a ofertase 60 prazas, das cales 30 serían para libre e 30 para promoción
interna, pero neste caso e dado que se suspendería puntualmente o artigo 9.4 do V Convenio, as que non
fosen cubertas por esta quenda non se acumularían ás de libre.
Postura e propostas da CSI•F relativa a esta oferta:
- CSI•F avoga pola duplicidade de prazas conforme ao criterio 2 especificado con anterioridade.
- Non obstante, dende CSI•F, seguimos manifestando que a referida oferta é escasa tendo en
conta a redución de emprego público acaecida nos últimos anos.
- CSI•F avoga por incrementar tamén de forma significativa a promoción interna, e especialmente
a promoción interna no propio posto de traballo, toda vez que non incidiría na referida taxa de
reposición.
- CSI•F solicita á Administración que se recolla de forma explícita e específica nos criterios desta
proposta de OEP que os procesos selectivos desta oferta desenvolveranse mediante a modalidade
de concurso-oposición.
- CSI•F solicita que se inclúa xa nesta OEP os novos criterios de actuación de tribunais que están
pendentes de finalizar coa súa negociación, coa finalidade de dotar a estes procesos dunha maior
seguridade xurídica e garantía para os opositores. En todo caso, solicitamos que se inclúan nestes
criterios a obriga de motivar e publicar a referida motivación por parte dos tribunais as diferentes
solicitudes de impugnación as posibles preguntas contidas nos exames, así como garantir a revisión
de exames acompañado dun representante e/ou asesor legal.
Outras informacións relativas a esta proposta:
- Función Pública comunica que as prazas computadas e referidas aos Subgrupos A1 e A2 das escalas
superior e técnica das diferentes especialidades de seguridade e saúde no traballo correspóndense coas
prazas previstas polo ISSGA, pero en ningún caso, son as prazas
afectadas pola DTª14 do TRLFPG, xa que estas serán convocadas previsiblemente mediante un proceso de
consolidación na OEP de 2017 xunto con outras cos mesmos requisitos, tal e como é o caso dunha praza
de Enxeñería de Montes que teñen identificada.
III. PROPOSTA DE ORDE RESPECTO DOS CRITERIOS DE EXCEPCIONALIDADE DE LDs
Da proposta remitida, a Administración comunica que se suprimen os
criterios 1.1.2, 1.1.6 e 4.3 e que se proceden a diversas modificacións nos
criterios 2.1, 2.2 e 3.1.

L

CSI•F maniféstase totalmente en contra desta proposta. xa que non
comparte en absoluto a proliferación de figuras tales como as LDs, Concurso
Específico ou persoal directivo, que imposibilitan á maioría dos funcionarios
públicos promocionar mediante o concurso ordinario de traslados, que é o
único que considerados obxectivo e transparente á hora de fomentar unha
verdadeira carreira administrativa e profesional.

D
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IV. PROPOSTA DE PROCESO SELECTIVO DISCAPACIDADE INTELECTUAL
Ante a proposta facilitada pola Administración, procederase a aceptar a
debida separación (e puntuación) entre os servizos prestados nas AA.PPs
e os servizos prestados en entidades privadas. Así, procederase a puntuar
máis os servizos prestados nas primeiras.
Tamén se vai a proceder a algunha modificación dalgún tema.
No mes de febreiro, Función Pública publicará algúns dos temas na súa
páxina web, tanto en galego como en castelán, para esta convocatoria. Ao
longo do mes de Marzo afirma que es tarán publicados todos.
CSI•F presentou un abanico de alegacións, tales como que a puntuación
necesaria para a superación deste proceso específico debería estar
previamente prefixada e non ao arbitrio do tribunal correspondente.
V. PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE PERMISOS, LICENZAS E VACACIÓNS
Dende CSI•F trasladamos e seguiremos trasladando a Función Pública numerosas alegacións respecto
desta materia, toda vez que entendemos que é preciso dunha negociación máis profunda e ampla. Así,
esta negociación está pendente dunha reunión específica. Non obstante Función Pública, tal e como
solicitou a CSI•F, afirma que está barallando a posibilidade de incluír nesta proposta:
- A posibilidade de solicitude de días soltos por vacacións /asuntos propios.
- O matiz respecto dos días por probas selectivas noutras Comunidades
Autónomas.
- A inclusión de especialidades para o persoal que traballa a quendas.
Dende CSI•F, non obstante, seguiremos insistindo ademais noutras medidas
(permiso de 3 días libres por indisposicións sen baixa médica, computo real
e axeitado do permiso de lactación, ampliación do ámbito de aplicación,
entre outras moitas).
2. NOTA INFORMATIVA SOBRE A REUNIÓN DO CONSELLO ASESOR PARA A INTEGRACIÓN DA
DISCAPACIDADE NA FUNCIÓN PÚBLICA GALEGA

O pasado venres, día 5 de febreiro, tivo lugar na EGAP a reunión do Consello Asesor para a integración da
Discapacidade na Función Pública Galega, órgano que reúne a administración, sindicatos e distintas
organizacións representativas do sector, coa finalidade de estudar e promover as iniciativas que se
desenvolvan para alcanzar unha inserción laboral efectiva das persoas con discapacidade na
Administración autonómica.
Na mesma por parte do Conselleiro de Facenda, como Presidente do mesmo, expuxéronse as liñas de
actuación seguidas durante os últimos meses, que fundamentalmente pódense resumir en:
1) Convocatoria independente para persoas con discapacidade intelectual, para a cobertura de 6
prazas do Grupo V, Categoría 003.
2) Presentación dos datos xerais da Cota de Reserva para persoas con Discapacidade correspondente
á Oferta de Emprego Público de 2016, que ascenderá segundo os datos subministrados polo
director xeral de Función Pública a 27 prazas de acceso libre (o 8.31% das Ofertadas, reservándose
12 en exclusiva para convocatoria separada de persoas con discapacidade intelectual) e 8 en
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promoción interna (o 7.82 das ofertadas), ademais de reservarse 17 prazas de en o SERGAS
exclusivas para discapacidade intelectual.
3) Traslado de cifras de inserción de persoas con discapacidade na Función Pública Galega.
Á vista do acontecido na reunión, dende CSIF podemos facer as seguintes valoracións:
Con carácter previo é destacable, o feito de que por parte do titular da Consellería de Facenda cumpriuse
a promesa de reactivar este Consello Asesor, tras anos de desidia por parte dos seus antecesoras,
cumprindo os prazos que se deron na anterior reunión.
Resulta positivo igualmente que tras unha longo retardo e anos de peticións desde este sindicato e as
asociacións representativas, se de cumprimento a un dos eixes fundamentais na integración, cal é a
convocatoria independente de procesos para persoas con discapacidade intelectual.
A nosa comunidade autónoma achábase vergoñentamente atrasada neste aspecto e parece que por fin se
atopa unha certa sensibilidade respecto deste colectivo de tan difícil inserción. Independentemente de que
o texto de convocatoria sexa susceptible de ser mellorado con achegas dun e outro lado non cabe senón
celebrar este cambio de criterio por parte da Administración.
Doutra banda fáiselle certa crítica á Administración por non poñer
en marcha uns grupos de traballo -previstos polo Consello
Asesor e finalmente non executados- en que as OO.SS puidesen
participar man a man xunto ás organizacións representativas na
redacción da convocatoria.
Presentaba tamén a Administración a OPE 16 e
maior porcentaxe de prazas reservadas á cota
que contén esta OPE. Neste sentido sábese pola
opinión unánime de expertos en integración que
é suficiente para avanzar na integración
discapacidade.

facendo énfase na
de discapacitados
experiencia e pola
esta medida non
das persoas con

Así se lle dou traslado novamente á administración poñendo de
manifesto as pobres cifras de inserción que temos na nosa
comunidade, onde practicamente o 70% das prazas que se
reservan, non se cobren, cifras do todo inaceptables segundo o
entender de todos os membros asistentes.
Novamente desde CSIF insístese na necesidade de adoptar as medidas de discriminación positiva
recolleitas nas distintas convencións internacionais, na normativa europea e na normativa interna
transposición do anterior, entre as que destaca a figura do "tratamento diferenciado". Trasládase á
nosa administración autonómica as pautas de comportamento seguidas en distintas administracións (ej.
Comisión Permanente de Selección do Estado), para que as persoas con discapacidade en Galicia non se
atopen dobremente discriminadas, primeiro con respecto ao resto dos concidadáns e segundo con
respecto ao resto dos discapacitados do resto do Estado.
Solicítase por outro á Presidencia do Consello Asesor, a posta en marcha duns grupos de Traballo
anteriormente mencionados, para a catalogación de postos a desempeñar por persoas con discapacidade,
e para a redacción dun Decreto de Selección Específico para as persoas con discapacidade. Decreto
existente desde fai anos na maioría das Comunidades Autónomas e onde Galicia novamente queda
atrasada.
Finalmente por petición de CSIF e diversas organizacións representativas recóllese e espera que a
proposta de modificación do Decreto de substitucións poida tamén levar o ámbito da integración, non só
ao acceso á condición de Funcionario de Carreira, senón tamén ao necesario ámbito do persoal interino ou
temporal.
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3. MODIFICACIÓN DO RÉXIME DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE INCIDENCIAS E
VEHÍCULO COMPARTIDO DO PARQUE MÓBIL DA XUNTA DE GALICIA
O pasado luns 8 de febreiro, houbo unha xuntanza para tratar o réxime de funcionamento do servizo de
incidencias e vehículo compartido do parque móbil da Xunta de Galicia e concretáronse os seguintes
puntos:
 Aos vehículos compartidos daránselle servizos pola maña, sempre
con tempo para comer. A semana seguinte só traballaran de
mañá.
 Haberá 8 condutores de garda (espérase poder reducir algún). Os
servizos que se dean para despois das 15:15h serán para os de
garda. Estando de garda non se traballara de maña.
 Intentarase acumular os servizos nunha sola chamada e a maior
anticipación posible.
 Haberá un control para os rexeitamentos de servizo.
 Para o fin de semana chamarase a todos os condutores. Estase a estudar a posibilidade de retribuír
economicamente as horas do fin de semana.
 Está previsto que se poña en marcha o novo sistema o luns 22 de febreiro .
 Haberá unha nova reunión en 2-3 semanas, unha vez visto o funcionamento verase a posibilidade
de compensación polos excesos de xornada.
4. PROPOSTA DE DEFINICIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DE AUXILIAR, CELADOR E
VIXIANTE DE ESTRADAS DO PERSOAL LABORAL DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS
Dende a Consellería de Infraestruturas, consonte ao acordado na xuntanza do 10 de decembro de 2015,
remítennos a proposta de definición das seguintes categorías profesionais da Axencia Galega de
Infraestruturas para que achegemos as oportunas alegacións:
CELADOR/A DE ESTRADAS: Funcións


Organización do persoal que teña encomendado baixo o seu cargo nas tarefas de explotación do dominio público
viario (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 de Lei 8/2013, do 28 de xuño, de
estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións encamiñadas á súa
defensa, mellor uso e aproveitamento).



Control diario dos traballos do persoal á súa orde e, de ser necesario polos seus coñecementos e experiencia,
cooperación técnica cos vixilantes e auxiliares en actividades relacionadas coa explotación do dominio público
viario.



Vixiar o estado de conservación e defensa así mesmo, dos elementos que integran o dominio público viario.



Vixiar e controlar as obras e actuacións promovidas pola Axencia Galega de Infraestruturas ou doutras que se lle
asignen e a inspección e o control das obras ou outros usos autorizados nas zonas de protección das estradas
incluíndo a realización de replanteos, comprobacións e medicións dos elementos construídos nas obras.



Vixiar e controlar os medios materiais e persoais, así como da execución dos traballos e actuacións vinculadas ás
tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas adxudicatarias dos contratos
realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado con esta competencia que exerce a
Axencia Galega de Infraestruturas.
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Dentro da súa labor de vixilancia, informar ás persoas das que dependa de calquera anomalía ou incumprimento
da lexislación ou dunha autorización, de ser o caso.



Supervisar, realizar as comprobacións e replanteos da instalación de elementos de sinalización, balizamento e
defensa das estradas así como do pintado de marcas viais, incluíndo o premarcaxe.



Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de
emerxencia pertinentes, así como ás persoas das que dependa.



Retirar da calzada aqueles elementos extraños de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a seguridade
viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de balizamento
desprendidos, e calesquera outros obstáculos que podan ser retirados por medios manuais, e sinalizar o perigo e
avisar aos medios de conservación axeitados no caso de ser precisos.



Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade viaria,
ao medio ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de estradas.



Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, mediante
o emprego dos equipos ofimáticos e das ferramentas administrativas das que dispoña.



Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar ao seu
inmediato superior de calquera anomalía ou desperfecto.



Cantas outras función compatibles co seu nivel e coñecementos lle indique a
persoa da que dependa.

Para o desempeño das funcións anteriores, a persoa con categoría de celador/a de
estradas deberá coñecer a normativa que regula a explotación do dominio público
viario nas estradas autonómicas, así como ter coñecementos de topografía,
laboratorio, elementos de construción e normativa das obras públicas. Tamén deberá
ser capaz, cos coñecementos oportunos, de comprobar as medicións das distintas
unidades de obra interpretando os planos e proxectos construtivos, de coñecer as
definicións e clasificacións dos distintos elementos das obras e da súa execución,
calidade dos materiais a utilizar e ensaios para o control de calidades, así como o
funcionamento dos aparatos e maquinaria utilizados normalmente nas obras.
A condución de vehículos lixeiros para realizar o seu cometido é unha función que xa
se esixe como requisito imprescindible na RPT para esta praza, ao igual que para o
resto de prazas de persoal laboral das brigadas de Infraestruturas, polo que non se
especifica nas funcións anteriores.
VIXILANTE DE ESTRADAS (Gr III): Funcións


Vixiar as operacións e tarefas relacionados coa explotación do dominio público viario e dos elementos que o
compoñen, (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 de Lei 8/2013, do 28 de xuño,
de estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións encamiñadas á
súa defensa, mellor uso e aproveitamento).



Vixiar e controlar as obras e actuacións promovidas pola Axencia Galega de Infraestruturas ou doutras que se lle
asignen e a inspección e o control das obras ou outros usos autorizados nas zonas de protección das estradas
incluíndo a realización de replanteos, comprobacións e medicións dos elementos construídos nas obras.



Vixiar e controlar os medios materiais e persoais, así como da execución dos traballos e actuacións vinculadas ás
tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas adxudicatarias dos contratos
realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado con esta competencia que exerce a
Axencia Galega de Infraestruturas.



Dentro da súa labor de vixilancia, informar ás persoas das que dependa de calquera anomalía ou incumprimento
da lexislación ou dunha autorización, de ser o caso.



Supervisar, realizar as comprobacións e replanteos da instalación de elementos de sinalización, balizamento e
defensa das estradas así como do pintado de marcas viais, incluíndo o premarcaxe.



Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de
emerxencia pertinentes, así como ás persoas das que dependa.



Retirar da calzada aqueles elementos extraños de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a seguridade
viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de balizamento
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desprendidos, e calesquera outros obstáculos que podan ser retirados por medios manuais, e sinalizar o perigo e
avisar aos medios de conservación axeitados no caso de ser precisos.


Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade viaria,
ao medio ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de estradas.



Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, mediante
o emprego dos equipos ofimáticos e das ferramentas administrativas das que dispoña.



Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar ao seu inmediato superior de calquera
anomalía ou desperfecto.



Cantas outras función compatibles co seu nivel e coñecementos lle indique a persoa da que dependa.

Para o desempeño das funcións anteriores, a persoa coa categoría de vixilante de estradas deberá coñecer a
normativa que regula a explotación do dominio público viario nas estradas autonómicas, así como ser capaz, cos
coñecementos oportunos, de comprobar as medicións das distintas unidades de obra interpretando os planos e
proxectos construtivos, de coñecer as definicións e clasificacións dos distintos elementos das obras e da súa
execución, calidade dos materiais a utilizar e ensaios para o control de calidades, así como o funcionamento dos
aparatos e maquinaria utilizados normalmente nas obras.
A condución de vehículos lixeiros para realizar o seu cometido é unha función que xa se esixe como requisito
imprescindible na RPT para esta praza, ao igual que para o resto de prazas de persoal laboral das brigadas de
Infraestruturas, polo que non se especifica nas funcións anteriores.
AUXILIAR DE ESTRADAS (Gr IV): Funcións


Vixiar as operacións e tarefas relacionados coa explotación do dominio público viario e dos elementos que o
compoñen, (segundo se define a explotación do dominio público viario no artigo 33 de Lei 8/2013, do 28 de xuño,
de estradas de Galicia, que comprende as operacións de conservación, mantemento e as accións encamiñadas á
súa defensa, mellor uso e aproveitamento).



Asistir aos vixilantes de estradas e persoal de categoría superior nas súas funcións propias.



Vixiar e controlar os medios materiais e persoais, así como da execución dos traballos e actuacións vinculadas ás
tarefas de conservación ordinaria e vialidade invernal que efectúen as empresas adxudicatarias dos contratos
realizados para as ditas funcións ou de calquera outro contrato relacionado con esta competencia que exerce a
Axencia Galega de Infraestruturas.



Dentro da súa labor de vixilancia, informar ás persoas das que dependa de calquera anomalía ou incumprimento
da lexislación ou dunha autorización, de ser o caso.



Sinalizar os accidentes de circulación que presencie, colaborar e comunicar a súa situación aos servizos de
emerxencia pertinentes, así como ás persoas das que dependa.



Retirar da calzada aqueles elementos extranos de pequeno tamaño e que poidan ser un perigo para a seguridade
viaria ou un impedimento á circulación: pólas, rochas, restos de vehículos, elementos de balizamento
desprendidos, e calesquera outros obstáculos que podan ser retirados por medios manuais, e sinalizar o perigo e
avisar aos medios de conservación axeitados no caso de ser precisos.



Atender ao cumprimento da normativa vixente, con especial atención á referente á mellora da seguridade viaria,
ao medio ambiente e á seguridade e prevención de riscos laborais, no relacionado coa explotación de estradas.



Elaborar os partes de servizo, informes, esbozos e demais documentos relacionados coas súas funcións, mediante
o emprego dos equipos ofimáticos e das ferramentas administrativas das que dispoña.



Conservar os medios materiais que se poñan á súa disposición e informar ao seu inmediato superior de calquera
anomalía ou desperfecto.



Cantas outras función compatibles co seu nivel e coñecementos lle indique a persoa da que dependa.

Para o desempeño das funcións anteriores, a persoa con categoría de auxiliar de estradas deberá coñecer a normativa
que regula a explotación do dominio público viario nas estradas autonómicas, as definicións e clasificacións dos
distintos elementos das obras e da súa execución, calidade dos materiais a utilizar e ensaios para o control de
calidades, así como o funcionamento dos aparatos e maquinaria utilizados normalmente nas obras.
A condución de vehículos lixeiros para realizar o seu cometido é unha función que xa se esixe como requisito
imprescindible na RPT para esta praza, ao igual que para o resto de prazas de persoal laboral das brigadas de
Infraestruturas, polo que non se especifica nas funcións anteriores.
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Do 8 ao 13 de febreiro
5. NOTA INFORMATIVA SPDCIF - BOMBEIROS FORESTAIS

MEDIO RURAL APOIARÁ O RECOÑECEMENTO DA CATEGORÍA DE BOMBEIRO FORESTAL
CSI-F informa que na reunión celebrada o pasado 11 de febreiro, entre a Conselleira de Medio
Rural
e
as
Organizacións
Sindicais,
a
Consellería
COMPROMETEUSE
A
INFORMAR
FAVORABLEMENTE PARA A RECLASIFICACIÓN A BOMBEIRO FORESTAL das seguintes categorías e
que se verían afectadas polo cambio de denominación:
PEÓN, PEÓN CONDUTOR, XEFE DE BRIGADA, CONDUTOR DE MOTOBOMBA, OFICIAL SPDCIF
Sendo o recoñecemento da categoría de BOMBEIRO FORESTAL unha das reivindicacións
básicas da plataforma en defensa do SPDCIF e das organizacións sindicais que participamos
nela, desde CSI-F valoramos moi positivamente o paso dado hoxe pola Conselleira de Medio
Rural,
Anxos
Vázquez,
cara
ao
recoñecemento
do
labor
dos
traballadores
do
SPDCIF na defensa dos montes e do medio natural de Galicia, así como cara ao
recoñecemento ante a Seguridade Social dunha profesión das consideradas de alto risco laboral.
Sendo a Consellería de Facenda a responsable última de levar a cabo o proceso de reclasificación,
Medio Rural comprometeuse hoxe a informar favorablemente sobre dita reclasificación, cando Facenda
reclámello. Por iso, desde as 4 organizacións sindicais estamos preparando a solicitude á Consellería de
Facenda para que dea inicio ao proceso de reclasificación.
Este gran avance para o SPDCIF debe achegarnos a un dos obxectivos fundamentais que nos
suscitamos; o recoñecemento de coeficientes redutores para a xubilación.
Para rematar queremos resaltar o papel da Conselleira nestas negociacións. demostrou
novamente que a través do diálogo e a negociación pódese resolver, de forma pacífica e sen
conflito, calquera problemática existente no SPDCIF ou en calquera outro servizo.
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6. RESUMO DOS PROXECTOS DE ORDE POLOS QUE SE CONVOCAN OS PROCESOS SELECTIVOS
DE DIVERSAS ESCALAS DOS SUBGRUPOS A1 E A2

1. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMO DE GALICIA (SUBGRUPO
A1) ESCALA DE CIENCIAS, ESPECIALIDADES DE QUÍMICA E BIOLOXÍA, E ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE
DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL.
Convócanse un total de 18 prazas correspondentes á OPE de 2014, correspondentes ás novas escalas de Ciencias e de
Enxeñeiros, despois da aprobación da Lei 2/2015 de 29 de abril, do emprego público de Galicia:
ESCALA

ESPECIALIDADE

CIENCIAS
ENXEÑEIROS

QUÍMICA
BIOLOXÍA
ENXEÑERIA INDUSTRIAL

PROMOCIÓN
INTERNA
1 (33%)
3 (27%)
2 (50%)

ACCESO
LIBRE
2
6
2

DISCAP.

TOTAL

0
2
0

3
11
4

O Sistema selectivo será o de OPOSICIÓN, tanto para a quenda de acceso libre como para a de promoción interna. No
caso dos que concurran pola quenda de promoción interna, quedarán exentos parcialmente da materia do primeiro
exame da oposición, en tanto en canto o proxecto de orde establece na base II.1.1.1. referida ao primeiro exercicio que
“os/as aspirantes procedentes da quenda de promoción interna estarán exentos neste exercicio da parte común do
programa”.
Poderán participar pola quenda de promoción interna os funcionarios/as de algún dos corpos ou escalas integrados no
actual subgrupo A2 da Xunta de Galicia (corpo de xestión ou corpo facultativo de grao medio) e que teñan prestados
servizos efectivos, polo menos durante dous anos, computados dende o seu ingreso ou integración no correspondente
corpo ou escala.
EXERCICIOS

PRIMEIRO
EXERCICIO

TIPO DE EXERCICIO

CUESTIONARIO TIPO TEST
DE 100 PREGUNTAS MÁIS
5 DE RESERVA

SEGUNDO
EXERCICIO

SUPOSTO PRÁCTICO DE
DESENVOLVEMENTO

TERCEIRO
EXERCICIO

DESENVOLVEMENTO POR
ESCRITO DE TRES TEMAS
TRADUCION DIRECTA E
INVERSA DE GALEGOCASTELÁN.

CUARTO
EXERCICIO

DURACION DO
EXERCICIO

DÚAS HORAS

PUNT.

0-20 PUNTOS
(mínimo de 10)

MATERIA OBXECTO DE EXAME

17 TEMAS DA
PARTE COMÚN ÁS
TRES ESCALAS
EXENTOS NA
QUENDA DE
PROMOCIÓN
INTERNA

46 TEMAS ESPECIFICOS NA
ESPECIALIDADE DE QUÍMICA

44 TEMAS ESPECIFICOS
ESPECIALIDADE DE BIOLOXÍA
52 TEMAS ESPECÍFICOS
ESPECIALIDADE EN ENXEÑARÍA
INDUSTRIAL

TRES HORAS

0-20 PUNTOS
(mínimo de 10)

TEMAS DA CORRESPONDENTE PARTE ESPECÍFICA DO
PROGRAMA.
APOIO DE TEXTOS LEGAIS SEN COMENTARIOS.

CATRO HORAS

0-20 PUNTOS
(mínimo de 10)

TEMAS DA CORRESPONDENTE PARTE ESPECÍFICA.

UNHA HORA

APTO OU NON
APTO

EXENTOS QUENES ACREDITEN A POSESIÓN DO CELGA
4.
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2. CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (SUBGRUPO A2), ESCALA DE ENXEÑEIROS
TÉCNICOS, ESPECILIDADE DE ENXEÑERIA INDUSTRIAL.
Convócanse un total de 7 prazas correspondentes á OPE de 2014, correspondentes á nova escala de Enxeñeiros Técnicos
do corpo facultativo de grao medio da Administración Especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, despois da
aprobación da Lei 2/2015 de 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Desas 7 prazas, resérvanse un total de 2 (28%) á quenda de promoción interna. Por esta quenda de promoción interna
poderán participar aqueles que pertenzan como funcionarios/as de carreira a algún dos corpos ou escalas integrados no
actual subgrupo C1 da Xunta de Galicia (corpo administrativo ou corpo de axudantes de carácter facultativa), Segundo a
base I.2.1, e acrediten dous anos de servizos prestados , computados dende o seu ingreso ou integración no corpo ou
escala.
O Sistema selectivo será o de OPOSICIÓN, tanto para a quenda de acceso libre como para a de promoción interna. No
caso dos que concurran pola quenda de promoción interna, quedarán exentos parcialmente da materia do primeiro
exame da oposición, en tanto en canto o proxecto de orde establece na base II.1.1.1. referida ao primeiro exercicio que
“os/as aspirantes procedentes da quenda de promoción interna estarán exentos neste exercicio da parte común do
programa”.
EXERCICIOS

DURACION DO
EXERCICIO

TIPO DE EXERCICIO

PUNTUACIÓN

PRIMEIRO
EXERCICIO

CUESTIONARIO TIPO TEST DE 120
PREGUNTAS MÁIS 5 DE RESERVA

DÚAS HORAS

0-20 PUNTOS
(mínimo de 10)

SEGUNDO
EXERCICIO

SUPOSTO PRÁCTICO DE
DESENVOLVEMENTO

TRES HORAS

0-20 PUNTOS
(mínimo de 10)

TERCEIRO
EXERCICIO

DESENVOLVEMENTO POR
ESCRITO DE DOUS TEMAS
TRADUCION DIRECTA E INVERSA
DE GALEGO-CASTELÁN.

TRES HORAS E
MEDIA.

0-20 PUNTOS
(mínimo de 10)

UNHA HORA

APTO OU NON APTO

CUARTO EXERCICIO

MATERIA OBXECTO DE EXAME
17 TEMAS DA PARTE COMÚN
(EXENTOS NA QUENDA DE
PROMOCIÓN INTERNA) e 38
TEMAS DA PARTE ESPECÍFICA.
TEMAS DA CORRESPONDENTE
PARTE ESPECÍFICA DO
PROGRAMA.
APOIO DE TEXTOS LEGAIS SEN
COMENTARIOS.
TEMAS DA CORRESPONDENTE
PARTE ESPECÍFICA.
EXENTOS QUENES ACREDITEN
A POSESIÓN DO CELGA 4.

7. PROGRAMA E ALEGACIÓNS AO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NO CORPO
FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, SUBGRUPO A1, ESCALA DE VETERINARIOS
Nos seguintes enlaces pódese consultar a documentación relativa ao
proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta
de Galicia, grupo A1, escala de veterinarios.
Programa do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo
superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios.
Comentarios
21/12/2015

sobre

as

alegacións

ao

temario

de

veterinarios.
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8. PROPOSTA DE OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO SERGAS - 2016

O Servizo Galego de Saúde convocará, unha vez aprobado no Consello da Xunta, 351 prazas para persoal
estatutario licenciado sanitario; 144 para persoal estatutario diplomado sanitario e de formación
profesional, e 323 para persoal estatutario de xestión e servizos. En total, 818 prazas para a
incorporación de persoal de novo ingreso e mediante promoción profesional
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9. NOVAS DOS PROCESOS SELECTIVOS NA ADMINISTACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

Resolución do 2 de febreiro de 2016, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo extraordinario
de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2,
escala de enxeñeiros/as técnicos/as industriais, convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013 (Diario
Oficial de Galicia número 122, do 28 de xuño), pola que se dá publicidade de diversos acordos.
Corrección de erros. Resolución do 27 de xaneiro de 2016, do tribunal designado para cualificar o proceso
selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala
facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas, convocado pola Orde
do 9 de maio de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 99, do 26 de maio), pola que se dá publicidade de
diversos acordos.
CONSELLERÍA DE FACENDA - DOG, 12 DE FEBREIRO
Resolución do 3 de febreiro de 2016 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o
Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Conforme o seu resultado, a orde de actuación dos aspirantes nos procesos de selección para o ingreso na
Administración autonómica de Galicia que deriven da oferta de emprego público correspondente ao ano
2016 empezará por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra «O».
10. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

CONCELLO DE CEDEIRA - BOP CORUÑA, 12 DE FEBREIRO
Convocatoria e bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións
laborais temporais ou nomeamentos interinos como peón, oficial de 1ª e limpador mediante os procesos
de concurso-oposición.
Os REQUISITOS DE TITULACIÓN son os seguintes:
- Oficial de 1ª: Atoparse en posesión de graduado escolar, FP1 ou equivalente.
- Peón ou limpadora: estar en posesión do título de graduado en educación secundaria ou graduado
escolar ou certificado de escolaridade.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados desde o seguinte da publicación
de anuncio da convocatoria no BOP
CONCELLO DE REDONDELA - BOP DE PONTEVEDRA, 12 DE FEBREIRO
Bases para a constitución dunha bolsa de emprego de vixiante de vías e obras.
REQUISITOS:
Posuír a titulación de Graduado en ESO, FP 1.º grao ou equivalente
PRAZO:
O prazo máximo é de 8 días hábiles, a contar dende o día seguinte da publicación da convocatoria.
CONCELLO DE TORDOIA - DOG, 10 FEBREIRO
Resolución do 13 de xaneiro de 2016 pola que se aproba a oferta pública de emprego correspondente ao
ano 2015 (prórroga 2011/consolidación).
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Personal funcionario:
DENOMINACIÓN

GRUPO

NIVEL

VACANTES

Administrativo

C1

11

1

Traballadora social

A2

22

1

Personal laboral:
DENOMINACIÓN

VACANTES

Obreiro servicios múltiples (prevención)

2

Auxiliar administrativo servizos sociais

1

Axente de emprego

1

Animadora sociocultural

1

Encargado de biblioteca e casa de cultura

1

CONCELLO DE VIGO - DOG, 10 FEBREIRO
ANUNCIO da oferta de emprego público 2015.
A) Persoal funcionario: 20 prazas, quince delas pola quenda libre.
VAC.
DENOMINACIÓN
GRUPO ESCALA
SUBESCALA
2

Técnico/a
Administración
xeral rama xurídica

A1

1

Técnico/a
Administración
xeral rama económica

A1

2

Técnico/a xestión

A2

1

Administrativo/a
Administración xeral

1

Técnica

CLASE
Superior

QUENDA ACCESO
1
libre
e
1
promoción interna
Libre

Admón.
xeral

Servizos
especiais

Cometidos
especiais

C1

Administrativa

----------

Auxiliar Administración xeral

C2

Auxiliar

----------

1

Oficial policía local

C1

7

Policía local

C1

3

Bombeiro/a

C2

2

Condutor/a-bombeiro/a

C2

1
libre
e
1
promoción interna
Promoción interna

Policía local
Admón.
especial

Servizos
especiais

Extinción
incendios

Libre

B) Persoal laboral: 7 prazas, 6 delas de oficiais de oficios do grupo C2 de titulación e 1 de axudante de
oficios do grupo transitorio E, todas elas pola quenda de promoción interna.
CONCELLO DE XOVE - BOP LUGO, 12 DE FEBREIRO
Oferta de Emprego Público para o ano 2016
SUBGRUPO

VACANTES

DENOMINACIÓN

C2

1

Persoal xuventude

C2

1 (Promoción interna)

Persoal xuventude

AP

1

Persoal limpeza

OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO - PROVINCIA DE OURENSE - BOP, 8 DE FEBREIRO
CONCELLO DE ENTRIMO: Convocatoria para la contratación laboral temporal de dos plazas de peones para

- 16 -

Do 8 ao 13 de febreiro
servicios varios.
CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA Convocatoria para la contración laboral temporal de dos peones "sin
cualificación" para el servicio de desmoche, reparaciones de la red viaria y trabajos de emergencia.
CONCELLO DE VILAR DE SANTOS Convocatoria para la contratación laboral remporal de 5 auxiliares de
ayuda en el hogar
OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO - PROVINCIA DE OURENSE - BOP, 11 DE FEBREIRO
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS Bases de selección de personal laboral temporal del
Ayuntamiento de Baños de Molgas
CONCELLO DA BOLA: Bases para la ampliación de la bolsa de empleo de auxiliares para el servicio de
ayuda a domicilio, como personal laboral temporal.

11. OUTRAS NOVAS: INSTRUCCIÓN CONFECCIÓN NÓMINAS E OUTRAS OFERTAS DE EMPREGO

CONSELLERÍA DE HACIENDA - DOG, 9 FEBRERO
CORRECCIÓN de errores. Orden de 14 de enero de 2016 por la que se dictan instrucciones sobre la
confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2016.
AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO - DOG, 11 DE FEBREIRO
Anuncio de convocatoria de praza de persoal laboral temporal dunha (1)
praza de técnico/a de xestión documental por concurso de méritos.
As solicitudes deberán presentarse, no prazo de 20 (vinte) días naturais contados a partir do día
seguinte á publicación deste anuncio
AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E PONTEVEDRA - BOP DE PONTEVEDRA, 10 DE FEBREIRO
Convocatoria proceso selectivo técnico de sistemas de información e comunicacions.
OCUPACIÓN:
Técnico de Sistemas de Información y Comunicaciones (Grupo II. Banda II. Nivel 4). II Convenio
Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Entre otros, estar en posesión del título de Ingeniero o Ingeniero Técnico Informático, Diplomado o
Licenciado en Informática, o del Título de Formación Profesional de Grado Superior: Rama de
Informática y Comunicaciones.
SISTEMA DE SELECCIÓN:
Concurso-oposición
BASES DE LA CONVOCATORIA:
www.apmarin.com
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOP de Pontevedra
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12. OFERTAS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS NA EGAP PARA O ANO 2016 PARA O PERSOAL DA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, DA ADMÓN. DE XUSTIZA E DA ADMÓN. LOCAL DE GALICIA

ADMÓN. DA
C.A. GALICIA

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 12 DE FEBREIRO
Resolución do 8 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades de
formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da
Comunidade Autónoma de Galicia.
REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

1. Os empregados públicos e as empregadas públicas destinados na
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en
situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia
polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente
convocatoria e, para cada un dos casos, no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, non entendendo por tal, os
empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do
23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de
Galicia.
2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a empregados públicos
pertencentes a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na
epígrafe Destinatario da actividade formativa.
3. Así mesmo, os empregados públicos sinalados no parágrafo anterior poderán acceder a todas as
actividades formativas desta convocatoria en que queden prazas vacantes.
SOLICITUDES
1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días naturais a partir do día seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG.

ADMÓN. DE

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 11 DE FEBREIRO
Resolución do 8 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades
formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

XUSTIZA

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

1. Os empregados públicos dos corpos de xestión procesual e
administrativa, tramitación procesual e administrativa, auxilio xudicial e
médicos forenses da Administración de xustiza en Galicia en situación de
servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou
dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria.
2. Os membros das bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e administrativa,
tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes
da Comunidade Autónoma de Galicia.
SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG.
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ADMÓN.

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 11 DE FEBREIRO
Resolución do 8 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades de
formación para o persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de
Galicia.

LOCAL

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES

1. Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os
empregados públicos e as empregadas públicas ao servizo das entidades locais
da Comunidade Autónoma de Galicia, así como os funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional que estean prestando servizos noutras
administracións públicas de Galicia, que se encontren en situación de servizo activo, permiso por
maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan
os requisitos establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.
SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da
publicación desta resolución no DOG.
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, 12 DE FEBREIRO
Resolución do 2 de febreiro de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais de
nivel básico para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios
e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
REQUISITOS DOS PARTICIPANTES
Empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con
inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
DESENVOLVEMENTO.
Modalidade: teleformación.

CURSO BÁSICO

Duración: 60 h edición.

PRL

Datas: do 15 de marzo ao 12 de maio de 2016.
Proba final presencial: o día 12 de maio ás 10.00 horas.
Prazas: 50 por edición.
SOLICITUDES E PRAZOS
O prazo de presentación de solicitudes será do 15 ao 24 de febreiro de 2016.
13. PROBAS PARA
PROFESIONAIS

A

OBTENCIÓN

DE

CARNÉS

PROFESIONAIS

E

HABILITACIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 11 DE FEBREIRO
Orde do 1 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas para a
obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións
profesionais no ano 2016.
ESPECIALIDADES
DAS
EXTRAORDINARIA 2016

CONVOCATORIAS

ORDINARIA
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E

Do 8 ao 13 de febreiro
Carnés profesionais que se convocan:
-

Carné
Carné
Carné
Carné

profesional
profesional
profesional
profesional

en
de
de
de

instalacións térmicas de edificios.
operador/a de guindastre torre.
operador/a de guindastre móbil autopropulsado,categoría A.
operador/a de guindastre móbil autopropulsado,categoría B

Habilitacións profesionais que se convocan:
- Operador/a industrial de caldeiras.
- Instalador/a de gas, categoría A.
- Instalador/a de gas, categoría B.
- Instalador/a de gas, categoría C.
- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
- Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes
fluorados.
- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres
quilogramos de gases fluorados.
- Manipulador/a en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen
menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados
REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES
a) Estaren en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa
sectorial correspondente.
b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1. Convocatoria ordinaria, desde o día 15 ao día 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.
2. Convocatoria extraordinaria, desde o día 1 ao día 13 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos

14. PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. - DOG, 11 DE
FEBREIRO
Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de
acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de
formación profesional do sistema educativo para o ano 2016.
Probas de acceso a C.F de GRAO MEDIO: Requisitos e datas e
lugares de inscrición
Poderán participar na proba de acceso as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos
para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de realización da proba.
A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no
curso académico 2015/16.
O prazo estará abranguido entre os días 4 e 15 de abril de 2016, ambos os dous incluídos.
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Do 8 ao 13 de febreiro
Probas de acceso a C.F de GRAO SUPERIOR: Requisitos e datas e lugares de inscrición
Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran
os requisitos académicos exixidos para accederen a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de
realización da proba.
A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo II, para as probas de acceso aos ciclos formativos
de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional
no curso académico 2015/16 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro).
O prazo estará abranguido entre os días 15 e 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.

15. THE WEEKLY PRESS

Feijóo di que os funcionarios xa recibiron o 50% do diñeiro que se lles debe GALICIA CONFIDENCIAL
El empleo público sube en Galicia un 2,7% pero tres de cada cuatro contratos son temporales FARO DE
VIGO
4.000 cargos públicos, en el aire si cambia el Gobierno EL MUNDO
Más de 200 cargos públicos en Galicia, pendientes de si hay cambio de gobierno FARO DE VIGO
Policías y guardias civiles alertan de que la formación antiyihadista que reciben "tiene carencias
importantes" PÚBLICO
Las horas extras no pagadas llegan al máximo desde el inicio de la crisis EL PAÍS
La subida salarial media pactada hasta enero se sitúa en el 1,08% LA RAZÓN
España, entre los países de la OCDE con la calidad de empleo más baja PÚBLICA
¿Y los jóvenes? El 80% de los empleos creados en 2015 fue para mayores de 40 años EL ECONOMISTA
La mitad de los empleos creados en los dos últimos años los ocupan trabajadores sobrecualificados EL
MUNDO
Las recetas del PSOE: más gasto público y reforma fiscal CINCO DÍAS
Los expertos: el PSOE no desmontará la reforma laboral CINCO DÍAS
Las pensiones bajarán un 30% hasta 2050 CINCO DÍAS
C's ha expulsado a 46 cargos públicos desde las municipales EL MUNDO
Los senadores gastaron 2,46 millones en viajes pagados por la Cámara en 2015 20MINUTOS
Elena Salgado se suma a Carlos Solchaga, Eduardo Serra, Ana Palacio y Luis Carlos Croissier, en su día
fichajes estrella y que permanecen en las cotizadas gallegas ECONOMÍA DIGITAL
“Unha única universidade pode ser máis eficaz” GALICIA CONFIDENCIAL
José Antonio Marina: “Los alumnos aún estudian por apuntes mal cogidos. Es un desastre pedagógico” EL
CORREO GALLEGO
La educación pública cuesta por alumno 8.008 euros, más que en Alemania LA INFORMACIÓN
Duras críticas de los funcionarios de Santiago por la contratación a dedo EL CORREO GALLEGO
Departamento Comunicación CSI-F Galicia
Rúa do Valiño, 65, baixo
15707 Santiago
Teléfono: 981 575 140
Nos puede seguir en Facebook (Herald Toupeiras) y Twitter (@HeraldToupeiras)
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Do 8 ao 13 de febreiro
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