
“ENXEÑEIRO TÉCNICO SUPERIOR DE MONTES OU ENXEÑEIRO TÉCNICO SUPERIOR
AGRÓNOMO”.

Debe dicir:

“ENXEÑEIRO DE MONTES OU ENXEÑEIRO  AGRÓNOMO”.

Enténdese que a devandita rectificación afecta a tódolos apartados da convocatoria onde aparece a
titulación esixida.

Pontevedra, a 20 de febreiro de 2012.—O Presidente, Rafael Louzán Abal. 2012001868

A Y U N T A M I E N T O S

PONTEVEDRA

ANUNCIO POLO QUE SE DA PUBLICIDADE AS BASES REGULADORAS DOS PROCESOS SELECTIVOS
CONDUCENTES AO NOMEAMENTO DE TRES (3) FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA
DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL E DOUS (2) FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA
CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO PARA A XESTIÓN E
EXECUCIÓN DO PROXECTO ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA E ANEXOS DAS SOLICITUDES E
MODELO DE CURRÍCULUM.

Na sesión da Xunta de Goberno Local de data 06/02/2012 acordouse a aprobación das bases
reguladoras dos procesos selectivos para o nomeamento de tres (3) funcionarios/as interinos/as coa
categoría de técnico en orientación laboral e dous (2) funcionarios/as interinos/as coa categoría de
técnico en creación de empresas e autoemprego, para a xestión e execución do proxecto “ILES
CONCELLO DE PONTEVEDRA”, que resultan do teor literal seguinte:

“BASES REGULADORAS DOS PROCESOS SELECTIVOS CONDUCENTES AO NOMEAMENTO DE TRES (3)
FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL E
DOUS (2) FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CREACIÓN DE
EMPRESAS E AUTOEMPREGO PARA A XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PROXECTO ILES CONCELLO DE
PONTEVEDRA

PRIMEIRA.—OBXECTO DA CONVOCATORIA:

As presentes bases regulan os procedementos selectivos para os nomeamentos interinos de tres
técnicos en orientación laboral e dous técnicos en creación de empresas e autoemprego, a xornada
completa, dende a data dos efectos dos nomeamentos ata a finalización do proxecto “ILES CONCELLO
DE PONTEVEDRA” (que ten previsto a súa finalización o 30/06/2014), ao amparo do disposto no artigo
10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), para a xestión e
desenvolvemento do citado proxecto “ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA” dirixido a ofrecer aos
demandantes de emprego que xa posúan algunha formación na prestación de servizos de atención a
colectivos con necesidades especiais, unha oportunidade de práctica laboral acompañada de formación
en áreas complementarias importantes para o desempeño das súas funcións.

SEGUNDA.—FUNCIÓNS A DESENVOLVER:

a) Técnicos en orientación laboral: A función principal do servizo será establecer un plan
individualizado que articule as posibilidades, expectativas e competencias profesionais do
individuo coas que ofrece o mercado de traballo e os sistemas de acceso ao emprego.

Outras función a desenvolver:

—  Farán prospeccións do mercado laboral.

—  Acompañamento e seguimento dos procesos de inserción laboral e de prácticas non laborais.

—  Entrevistas profesionais de selección de participantes.

www.bop.depo.es � bop@depo.es � Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 39 Venres 24 de febreiro de 2012 Páx. 9



—  Creación dunha bolsa de emprego.

—  Visitas a empresas para concreción de practicas laborais.

—  Mediación nos posibles conflitos que poidan xurdir ó longo do desenvolvemento do proxecto.

—  Organización e xestión de accións educativas de apoio as participantes do proxecto.

—  Impartición docente dos módulos de dinámica de grupo, medio ambiente e igualdade de
oportunidades

—  Elaboración de memorias e outros documentos necesarios para o desenvolvemento do proxecto.

b) Técnico/a en creación de empresas: A función principal do servizo será establecer a orientación
para a creación de empresas.

Outras función a desenvolver:

—  Farán prospeccións do mercado para acadar información e fomentar a creación de empresas.

—  Acompañamento e seguimento dos procesos de inserción laboral e de prácticas laborais.

—  Entrevistas profesionais de selección de participantes.

—  Creación dunha bolsa de emprego.

—  Visitas a empresas para concreción de practicas laborais.

—  Seguimento dos proxectos formativos.

—  Mediación nos posibles conflitos que poidan xurdir ao longo do desenvolvemento do proxecto.

—  Impartición do módulo formativo Creación de empresas.

—  Colaboración en accions de difusión da cultura emprendedora.

—  Tarefas de información de potenciais beneficiarios sobre autoemprego e creación e empresas.

—  Mediación nos posibles conflitos que poidan xurdir ao longo do desenvolvemento do proxecto.

—  Elaboración de memorias e outros documentos necesarios para o desenvolvemento do proxecto.

—  Titorización e seguimento de proxectos empresariais.

TERCEIRA.—RETRIBUCIÓNS:

As retribucións brutas anuais a percibir incluíndo as pagas extraordinarias será de 31.747,34 euros
anuais para os postos de técnicos/as en orientación laboral e e para o posto de técnico/a en creación de
empresas (asimilados ao grupo A, subgrupo A2, nivel 22).

CUARTA.—CONDICIÓNS DOS ASPIRANTES:

1.—Para ser admitidos á realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán cumprir os
seguintes requisitos:

a) Ter a nacionalidade española ou atoparse comprendido no eido de aplicación do artigo 57 da
Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público.

b)  Ter cumpridos os 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

c) Estar en posesión dunha titulación universitaria media ou superior para os/as Técnicos/as en
orientación laboral e o/a Técnico/a en creación de empresas.

     Consideraranse titulacións de acceso para os Técnicos/as en orientación laboral as seguintes:
Pedagoxía, Psicopedagoxía, Psicoloxía, Educación Social, Traballo Social e Relacións Laborais.

     Consideraranse titulacións de acceso para o Técnico/a en creación de empresas as seguintes:
Ciencias Económicas, Ciencias Empresariais, Dirección e Administración de empresas, Dereito
e Dereito Económico.

d) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.

e) Non estar separado do servizo de ningunha administración pública en virtude de expediente
disciplinario nin encontrarse inhabilitado, por sentencia firme, para o exercicio de funcións
públicas.
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f)  Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade sinaladas na
lexislación vixente.

g) Para os técicos en orientación laboral e os técnicos en creación de empresas ademais será
necesario posuír carné de conducir da categoría B en vigor.

2.—Todos os requisitos esixidos no apartado anterior deberán posuílos os aspirantes o día do remate
do prazo para a presentación de solicitudes e conservalos, polo menos, ata a data do seu nomeamento
interino.

QUINTA.—SOLICITUDES:

Os interesados en participar nos procesos selectivos convocados deberán facelo mediante instancia
dirixida ó Excmo. Sr Alcalde de Pontevedra, de acordo ao modelo impreso que se xunta a esta bases
(Anexo coa Solicitude de participación no proceso selectivo), acompañado de copia clara e lexible dos
méritos alegados no “currículum vitae”, fotocopia do DNI e vida laboral actualizada (ademais, a
experiencia profesional deberá estar debidamente acreditada mediante algunhas das seguintes
maneiras: os servizos prestados nas Administracións públicas acreditaranse mediante certificado
orixinal do órgano de xestión de persoal da administración pública competente e os servizos prestados
en empresa privada acreditaranse con copia simple do contrato laboral e, necesariamente, coa
certificación da vida laboral expedida pola Tesourería da Seguridade Social, en todo caso con
especificación de categoría laboral).

As solicitudes presentaranse, no prazo máximo de dez días hábiles dende a publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, ben no Rexistro Xeral do Concello ou ben en calquera das
formas establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común. Os aspirantes que non presenten as solicitudes directamente
no Rexistro Xeral do Concello deberán comunicalo por telegrama, fax ó número 886 21 28 43 ou outro
medio no mesmo día da súa imposición.

SEXTA.—COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR:

O tribunal cualificador estará composta por cinco membros: un presidente, un secretario e tres vogais
nomeados entre funcionarios de carreira do Concello de Pontevedra, en atención aos principios de
imparcialidade e profesionalidade e publicándose a súa composición no Taboleiro de Anuncios da Casa
do Concello de Pontevedra con anterioridade á celebración do proceso selectivo.

A Presidencia ou o Tribunal poderá dispor a incorporación ós seus traballos de asesores especialistas,
con voz e sen voto, limitándose a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas.

Así mesmo, os interesados poderán recusar aos membros do Tribunal cualificador, no prazo de tres
días naturais dende a publicación da súa composición, cando, ao seu xuízo, concorra neles algunha das
circunstancias previstas no artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

SÉTIMA.—SELECCIÓN DOS ASPIRANTES

A selección realizarase por un tribunal que se reunirá o no prazo de dez días hábiles, desde a
finalización do prazo de presentación de instancias, para a baremo dos méritos aportados e xustificados
polos aspirantes.

O tribunal publicará no Taboleiro de Anuncios da casa do Concello de Pontevedra (Rúa Michelena
30) a lista provisional do baremo, tendo os interesados un prazo de catro días hábiles para posibles
reclamacións, tras o cal procederase á publicación do listado definitivo, tamén no Taboleiro de Anuncios
da casa do Concello de Pontevedra.

Así mesmo, no listado definitivo convocarase a realización dunha proba práctica relacionada coas
funcións e tarefas de cada posto das recollidas na base segunda, aos aspirantes con maior puntuación
na fase de baremo de méritos, do seguinte xeito: aos doce primeiros candidatos para os postos de
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Técnicos/as en orientación laboral e aos dez primeiros candidatos para o posto de Técnicos/as en creación
de empresas. No mesmo anuncio indicaranse as datas e lugar onde se celebrarán as correspondentes
probas a realizar polos candidatos.

Se os últimos candidatos están empatados a puntos cos seguintes candidatos, pasarán a fase da proba
práctica todas aquelas persoas que estean en situación de empate.

OITAVA.—CRITERIOS DE VALORACIÓN:

A) TÉCNICOS/AS EN ORIENTACIÓN LABORAL

1.—FASE DE CONCURSO. O baremo de méritos a aplicar ó proceso de selección será o que segue:

Baremo de valoración de méritos (ata 16 puntos):

a. Por outros títulos diferentes ao de entrada no proceso selectivo (ata 2,5 puntos):

—  Por título de doutor 1,5 puntos.

—  Por titulación universitaria superior: 1 punto.

—  Por diplomatura universitaria ou de técnico medio: 0,5 puntos

(non se puntuarán as titulacións comprendidas noutras de nivel superior, xa valoradas).

b. Experiencia profesional (ata 5 puntos):

a)  Por cada mes completo de servizos prestados na Administración local en posto da mesma
categoría ao solicitado ou de funcións similares integrado no mesmo grupo de titulación: 0,15
puntos.

b)  Por cada mes completo de servizos prestados noutras administracións públicas en posto da
mesma categoría ao solicitado ou de funcións similares integrado no mesmo grupo de
titulación: 0,10 puntos.

c)  Por cada mes completo de servizos prestados na empresa privada en posto da mesma categoría
ou asimilable: 0,05 puntos.

(valorarase con certificado orixinal de vida laboral, asi como copia dos contratos de traballo ou
certificados de empresas no que conste que foi contratada como orientador/a laboral e se se trata de
servizos prestados nas Administracións públicas acreditaranse mediante certificado orixinal do órgano
de xestión de persoal da administración pública competente)

c. Formación relacionada co posto de traballo (ata 5 puntos):

Só se valorarán os cursos de formación e perfeccionamento que versen sobre materias directamente
relacionadas coas funcións propias do posto de traballo ó que se aspira, incluídos os cursos de
coñecemento do idioma galego, sempre que os cursos foran impartidos por unha Administración pública,
un Centro Oficial de Formación ou unha institución homologada para impartir formación profesional
continua, e segundo o establecido no seguinte baremo:

a) Por cada curso con duración igual ou superior a 300 horas lectivas, 0,5 puntos.

b) Por cada curso con duración igual ou superior a 100 horas lectivas, 0,2 puntos.

c) Por cada curso con duración igual ou superior a 30 horas lectivas, 0,1 puntos.

As puntuacións asinadas incrementaranse nun 50% cando se acredite a superación do curso ou a
asistencia ó mesmo con aproveitamento.

d. Realización de cursos de lingua galega (ata 1 punto):

—  Celga 3 ou Curso de iniciación: 0,25 puntos.

—  Celga 4 ou Curso de perfeccionamento: 0,25 puntos.

—  Celga 5: 0,50 puntos.

Outros cursos de linguaxe específico de galego, cunha duración igual ou superior a 75 horas: 0,25
puntos cada un.
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e. Superación de probas selectivas (ata 2,5 puntos):

Puntuarase a acreditación de haber superado algún dos exercicios de probas selectivas para a acceder
a unha praza ou posto de traballo de igual ou similar categoría, coas seguintes cualificacións:

Superación de probas selectivas. Puntuarase a acreditación de haber superado algún dos exercicios
de probas selectivas para a acceder a unha praza ou posto de traballo de igual ou similar categoría, coas
seguintes cualificacións:

a) Na Administración Xeral do Estado ....................... 0,50 puntos

b) Na Administración Autonómica ............................. 1,00 puntos

c) Nas entidades locais.................................................. 1,50 puntos

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha anterioridade non superior a 5 anos, referida
a data de presentación da solicitude, cualificándose a superación dunha única proba selectiva por cada
un dos apartados anteriores.

2.—FASE DE OPOSICIÓN: Proba práctica (ata 5 puntos):

Unicamente pasarán á fase da proba práctica os 12 candidatos/as que acaden a maior puntuación
na fase de valoración de currículo.

Esta fase consiste nunha proba práctica, relacionada coas tarefas e funcións a desenvolver no posto
convocado, nos termos expostos na base segunda das presentes bases reguladoras e co temario exposto
a continuación.

A proba práctica valorarase de 1 a 5 puntos, sendo necesaria a obtención de 2,5 puntos para superar
o proceso selectivo.

T E M A R I O :

—  O Fondo Social Europeo 2007-2013: adaptabilidade e emprego

—  O Mercado laboral no Concello de Pontevedra

—  O/a técnico/a en orientación laboral. Funcións no marco deste programa. Destinatarios /as da
accións de orientación

—  O proceso de orientación laboral. Os itinerarios formativos profesionais no proceso de
orientación laboral

—  Os novos certificados de profesionalidade. O proceso de acreditación de competencias a través
da experiencia laboral

—  A información profesional para o Emprego. Recursos para o Emprego e Formación

—  Medidas de conciliación. Igualdade de oportunidades

B) TÉCNICOS/AS EN CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO

1.—FASE DE CONCURSO. O baremo de méritos a aplicar ó proceso de selección será o que segue:

Baremo de valoración de méritos (ata 16 puntos):

a. Por outros títulos diferentes ao de entrada no proceso selectivo (ata 2,5 puntos):

—  Por título de doutor 1,5 puntos.

—  Por titulación universitaria superior: 1 punto.

—  Por diplomatura universitaria ou de técnico medio: 0,5 puntos.

(non se puntuarán as titulacións comprendidas noutras de nivel superior, xa valoradas).

b. Experiencia profesional (ata 5 puntos):

a)  Por cada mes completo de servizos prestados na Administración local en posto da mesma
categoría ao solicitado ou de funcións similares integrado no mesmo grupo de titulación: 0,15
puntos.
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b)  Por cada mes completo de servizos prestados noutras administracións públicas en posto da
mesma categoría ao solicitado ou de funcións similares integrado no mesmo grupo de
titulación: 0,10 puntos.

c)  Por cada mes completo de servizos prestados na empresa privada en posto da mesma categoría
ou asimilable: 0,05 puntos.

(valorarase con certificado orixinal de vida laboral, asi como copia dos contratos de traballo ou
certificados de empresas no que conste que foi contratada como orientador/a laboral e se se trata de
servizos prestados nas Administracións públicas acreditaranse mediante certificado orixinal do órgano
de xestión de persoal da administración pública competente )

c. Formación relacionada co posto de traballo (ata 5 puntos):

Só se valorarán os cursos de formación e perfeccionamento que versen sobre materias directamente
relacionadas coas funcións propias do posto de traballo ó que se aspira, incluídos os cursos de
coñecemento do idioma galego, sempre que os cursos foran impartidos por unha Administración pública,
un Centro Oficial de Formación ou unha institución homologada para impartir formación profesional
continua, e segundo o establecido no seguinte baremo:

a) Por cada curso con duración igual ou superior a 300 horas lectivas, 0,5 puntos.

b) Por cada curso con duración igual ou superior a 100 horas lectivas, 0,2 puntos.

c) Por cada curso con duración igual ou superior a 30 horas lectivas, 0,1 puntos.

As puntuacións asinadas incrementaranse nun 50% cando se acredite a superación do curso ou a
asistencia ó mesmo con aproveitamento.

d. Realización de cursos de lingua galega (ata 1 punto):

—  Celga 3 ou Curso de iniciación: 0,25 puntos.

—  Celga 4 ou Curso de perfeccionamento: 0,25 puntos.

—  Celga 5: 0,50 puntos.

Outros cursos de linguaxe específico de galego, cunha duración igual ou superior a 75 horas: 0,25
puntos cada un.

e. Superación de probas selectivas (ata 2,5 puntos):

Puntuarase a acreditación de haber superado algún dos exercicios de probas selectivas para a acceder
a unha praza ou posto de traballo de igual ou similar categoría, coas seguintes cualificacións:

Superación de probas selectivas. Puntuarase a acreditación de haber superado algún dos exercicios
de probas selectivas para a acceder a unha praza ou posto de traballo de igual ou similar categoría, coas
seguintes cualificacións:

a) Na Administración Xeral do Estado ...................... 0,50 puntos

b) Na Administración Autonómica ............................. 1,00 puntos

c) Nas entidades locais.................................................. 1,50 puntos

Só se puntuarán as probas selectivas superadas cunha anterioridade non superior a 5 anos, referida
a data de presentación da solicitude, cualificándose a superación dunha única proba selectiva por cada
un dos apartados anteriores.

2.—FASE DE OPOSICIÓN: Proba práctica (ata 5 puntos)

Unicamente pasarán á fase da proba práctica os 10 candidatos/as que acaden a maior puntuación
na fase de valoración de currículo.

Esta fase consiste nunha proba práctica, relacionada coas tarefas e funcións a desenvolver no posto
convocado, nos termos expostos na base segunda das presentes bases reguladoras e co temario exposto
a continuación.
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A proba práctica valorarase de 1 a 5 puntos, sendo necesaria a obtención de 2,5 puntos para superar
o proceso selectivo.

T E M A R I O :

—  O Fondo Social Europeo 2007-2013: adaptabilidade e emprego

—  O Mercado laboral no Concello de Pontevedra

—  O/a técnico/a en creación de empresas e autoemprego. Funcións no marco deste programa.

—  Avaliación do plan de empresa

—  O proceso de apoio ós/ás emprendedores/as

—  Viveiros de empresa.

—  Medidas de conciliación. Igualdade de oportunidades

NOVENA.—PROPOSTA DE NOMEAMENTO:

O tribunal cualificador, no seu caso, proporá ao órgano competente o nomeamento dos aspirantes
que superando cada proceso selectivo obtiveran maior cualificación total, sen que, en ningún caso, poida
propoñer un número superior de aspirantes aos dos postos de traballo convocados.

En caso de empate na valoración total do concurso de méritos, se propoñerá a aquel que tivera obtivo
maior puntuación no apartado b) experiencia profesional, do baremo de méritos.

De persistir o empate, o tribunal propoñerá o nomeamento do candidato de maior idade e, de
continuar este, resolverase por sorteo.

DÉCIMA.—ACHEGA DE DOCUMENTOS:

Os aspirantes propostos para o seu nomeamento como funcionarios/as interinos/as deberán presentar
no prazo de tres día naturais contados dende a publicación da proposta de contratación no taboleiro de
anuncios da casa do Concello, a documentación acreditativa de cumprir os requisitos esixidos na base
4ª desta convocatoria.

UNDÉCIMA.—NOMEAMENTO:

Antes do comezo da prestación dos servizos e de conformidade coa proposta vinculante do tribunal
cualificador efectuarase aos aspirantes propostos un nomeamento como funcionario/a interino/a para
a execución do proxecto “ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA”.

DUODÉCIMA.—RÉXIME XURÍDICO:

O tribunal cualificador queda facultado para adoptar as decisións que estime pertinentes en
aplicación das presentes bases para a boa marcha dos procesos de selección así como para resolver
cantas dúbidas poidan presentarse durante o desenvolvemento do proceso selectivo.

No non previsto nas Bases aplicarase supletoriamente a Lei 7/2007, de 12 de abril, a Lei 7/1985 de 2
de abril, o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o Real Decreto 896/1991, a Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e a demais lexislación
que resulte de aplicación.”
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CONCELLO DE PONTEVEDRA

ANEXO- SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO
SELECTIVO – CURRÍCULO VITAE

ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA

PROCESO SELECTIVO NO QUE SE SOLICITA PARTICIPAL:

! Técnico/a en Orientación laboral.
! Técnico/a en creación de empresas e autoemprego.
É obrigatorio indicar a que categoría profesional opta

DATOS IDENTIFICATIVOS DO/A CANDIDATO/A
Apelidos: Nome:

D.N.I. nº: Data de nacemento: Lugar de nacemento:

Enderezo: Localidade:

Provincia: Código postal: Teléfono:

EXPÓN:

Que ten coñecemento da convocatoria realizada para os procesos de selección de  funcionarios/as

interinos/as coas categorías profesionais de técnico en orientación laboral e técnico en creación de

empresas e autoemprego para a xestión e execución  do Proxecto ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA

por parte do Concello de Pontevedra, razón pola que

SOLICITA:

Ser admitido/a no proceso selectivo convocado con tal finalidade, xuntandose fotocopia do D.N.I.,

certificado de vida laboral actualizada e currículo vitae coa documentación xustificativa dos méritos

alegados.

Pontevedra, _________ de ___________ de 2012
Sinatura do Interesado

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA

Lugar destinado para o 

rexistro de entrada
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CURRICULUM VITAE DO CANDIDATO/A

A.- TITULACIÓN
Titulación de acceso o posto solicitado

TITULO ACADÉMICO
CENTRO ACADÉMICO QUE O

EXPIDE
DATA

EXPEDICIÓN

Titulacións diferentes ao de entrada no proceso selectivo

TITULO ACADÉMICO
CENTRO ACADÉMICO QUE O

EXPIDE
DATA

EXPEDICIÓN

B.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
Servizos prestados na Administración local en posto da mesma categoría ao solicitado ou de funcións
similares integrado no mesmo grupo de titulación

ENTIDADE PROXECTO

CATEGORÍA
PROFESIONAL 

/POSTO DE
TRABALLO

INICIO
CONTRATO

FINALIZACION
CONTRATO

MESES DE
DURACIÓN
CONTRATO

Servizos prestados noutras administracións públicas en posto da mesma categoría ao solicitado ou de
funcións similares integrado no mesmo grupo de titulación

ENTIDADE

CATEGORÍA
PROFESIONAL 

/POSTO DE
TRABALLO

INICIO
CONTRATO

FINALIZACION
CONTRATO

MESES DE
DURACIÓN
CONTRATO
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Servizos prestados na empresa privada en posto da mesma categoría ou asimilable

ENTIDADE

CATEGORÍA
PROFESIONA
L /POSTO DE
TRABALLO

INICIO
CONTRATO

FINALIZACION
CONTRATO

MESES DE
DURACIÓN
CONTRATO

(A experiencia deberá ser acreditada a través de certificación oficial de vida laboral actualizada, (orixinal)
mais copia de contratos laborais ou certificados de empresa onde figure a categoría e o posto de traballo
desempeñado e se se trata de servizos prestados nas Administracións públicas acreditaranse mediante
certificado orixinal do órgano de xestión de persoal da administración pública competente)

C.- FORMACIÓN RELACIONADA CO POSTO DE TRABALLO
Cursos superiores ou igual a 300 horas de formación

TITULO DA ACTIVIDADE FORMATIVA CENTRO DE IMPARTICIÓN DATA Nº HORAS 

Cursos de 100 a 299 horas de formación

TITULO DA ACTIVIDADE FORMATIVA CENTRO DE IMPARTICIÓN DATA Nº HORAS 

Cursos de 30 a 99 horas de formación

TITULO DA ACTIVIDADE FORMATIVA CENTRO DE IMPARTICIÓN DATA Nº HORAS 

A formación debera ser acreditada por fotocopia do titulo da formación 
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Pontevedra, 8 de febreiro de 2012.—O Concelleiro de Goberno Responsable da Área Réxime Interior
e Persoal, Vicente García Legísima. 2012001618

D.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE LINGUA GALEGA

SI NON

Celga 3 ou Curso de Iniciación á Lingua Galega

Celga 4 ou Curso de Perfeccionamento en Lingua Galega

Celga 5

Outros cursos de linguaxe específico de galego, cunha duración igual ou superior a 75
horas:(indicar cales son):

E. SUPERACIÓN DE PROBAS SELECTIVAS:
Na Administración Xeral do Estado

PROBA SELECTIVA 

Na Administración Autonómica
PROBA SELECTIVA 

Nas entidades locais
PROBA SELECTIVA 

O/a candidato/a abaixo asinante, declara que todos os datos recollidos neste currículum son certos

En ______________ a ______ de ___________________ de 2012

Sinatura:
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