
CONCELLO DE PONTEVEDRA 
 
 
BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DAS PERSOAS BENEFICIARIAS DAS ACCIÓNS 
FORMATIVAS DO PROXECTO  ILES – CONCELLO DE PONTEVEDRA 
 

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA:  As presentes bases regulan os 

procedementos selectivos para cubrir as prazas de alumnos/as para a participación como 

beneficiario das accións do proxecto ILES – CONCELLO DE PONTEVEDRA de acordo as 

accións a iniciar no ano 2014 de acordo có seguinte: 
Especialidade 

Nº Alumnos Horas Horario 

Formación básica 

a) Formación teórica: 

Preferentemente de 

mañas de 9:00 horas a 

14:00 horas. En función 

das dispoñibilidades de 

espazos poderán 

desenvolverse accións 

formativas polas tardes 

 

 

 

 

 

b) Formación práctica: 

Mañas ou tardes tendo 

en conta a 

dispoñibilidade das 

empresas participantes 

no proxecto. 

 

Auxiliar de Xeriatria: 
Auxiliar de Xeriatria  
Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 

Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 

Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 

15 365 

Monitor de natación sincronizada: 
Monitor de natación sincronizada 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 

Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 
Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 

15 365 

Monitor/a de Actividades Acuáticas para persoas dependentes: 
Monitor/a de Actividades Acuáticas para persoas dependentes 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 

Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 
Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 

15 365 

Atención especializada enfermos alzheimer: 
Atención especializada enfermos alzheimer 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 

Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 

15 365 

Atención a infancia: 
Atención a infancia 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 

Fomento do coidado e respecto ao medio ambiente 

15 365 

Atencion a persoas en risco: camareira de pisos: 
Atencion a persoas en risco: camareira de pisos 
Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 

Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 

Fomento do coidado e respeto ao medio ambiente 

15 365 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio: 
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 

Fomento Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 
Fomento non discriminación e loita contra a exclusión social 

Fomento do coidado e respeto ao medio ambiente 

15 335 

 

SEGUNDA.- BECAS FORMATIVAS. 
Os beneficiarios das diferentes accións do proxecto terán dereito a unha beca en concepto de 

medida de fomento de formación e aptitude para o emprego. 

Na súa concesión, respectaranse as disposicións en materia de compatibilidade con outras axudas 

ou prestacións a desempregados. O importe das becas será de 15,00 euros/alumno/dia asistido 

con cargo a partida orzamentaria que determine a Intervención Xeral. As becas devenganse por 

meses e por días de asistencia as diferentes accións do proxecto. 

 

 

 



TERCEIRA.- CONDICIÓNS DAS ASPIRANTES.  
1.- Para ser admitidos á realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán cumprir os 

seguintes requisitos: 

a) Ter cumpridos 18 anos de idade. 

b) Figurar como desempregado/a no SGC. 

c) Capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais da ocupación para a que 

se solicita a formación.  

d) Valorarase ter formación previa ou experiencia laboral acreditada no itinerario 

formativo. 

e) Para o itinerario formativo Atención a persoas en risco: camareira de pisos será 

necesario pertencer a colectivos en risco ou situación de exclusión social (acreditado 

mediante informe do servizo ou entidade que o derive). 

Para o itinerario formativo Monitor/a de Actividades Acuáticas para persoas 

dependentes e Monitor de natación sincronizada: Nadar 100 metros en menos de 2 

minutos e 30 segundos sen axuda de aletas u outros materiais e bucear 12 metros sen 

axuda de aletas u outros materiais. 

Para o resto de itinerarios formativos, ter formación relacionada co itinerario ou 

experiencia laboral acreditada 

2.- Todos os requisitos esixidos no apartado anterior deberán posuílos os aspirantes o día da 

entrevista e conservalos, alomenos, ata a data da súa incorporación ó proxecto. 

 

CARTA.- SOLICITUDES. 

O Concello solicitará mediante oferta xenérica do Servizo Galego de Colocación, unha relación 

de persoas demandantes de emprego en número suficiente para cubrir ás prazas, de acordo cos 

requisitos das presentes bases. Tamén, ofertarase ó público interesado mediante a inserción 

publicitaria de anuncios nos medios de comunicación, de xeito que quede publicitado 

axeitadamente. Ademais, o Concello poderá derivar usuarios, a través dos Servizos Sociais, o 

Centro de Información á Muller e a Unidade de Drogodependencias, sempre que cumpran o 

perfil requirido para cada un dos módulos e superen o proceso de selección. 

 

Documentación: Os aspirantes deberán presentar a seguinte documentación: Fotocopia do D.N.I., 

fotocopia da tarxeta de demandante de emprego, certificado de antigüedade na demanda, informe 

orixinal da vida laboral actualizado, certificado de minusvalía (se é o caso) e informe 

acreditativo a pertenza a colectivos con especiais dificultades (se é o caso). 

 

QUINTA.- COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
A comisión de valoración da selección dos beneficiarios das accións do proxecto ILES – 

CONCELLO DE PONTEVEDRA estará integrada pola Xefa do Servizo de Promoción 

Económica, como Presidente, o Director do proxecto, como Secretario, e os/as orientadores/as do 

proxecto como vogais 

 

SEXTA.- SISTEMAS DE SELECCIÓN. 

Tódolos aspirantes presentarán a documentación nas dependencias do proxecto ILES – 

CONCELLO DE PONTEVEDRA sitas no Centro de Formación do Concello de Pontevedra, sito 

na Avda das Camelias - Urbanización Pontemuiños - Lourizan. As solicitudes deberan ser 

cumprimentadas segundo o modelo que se facilitará (anexo 1). 

O prazo de presentación de solicitudes e documentación será do 10 días naturais dende a 

aprobación das bases por parte da Xunta de Goberno local para os itinerarios: 

Auxiliar de Xeriatria 

Monitor/a de Actividades Acuáticas para persoas dependentes 



Atencion a persoas en risco: camareira de pisos 

Atención a infancia 

 

e a segunda quincena de agosto para os itinerarios: 

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 

Monitor de natación sincronizada 

Atención especializada enfermos alzheimer 

 

 

A celebración da entrevista terá lugar con aqueles candidatos selecionados, nun número non 

inferior a 20, unha vez realizada a baremación da documentación aportada. Entrevistarase a 

tantos candidatos como se estime oportuno para cubrir de xeito adecuado o número de prazas 

dispoñibles. 

 

A selección realizarase por unha comisión que se reunirá as 9:00 horas, segundo martes hábil 

inmediatamente posterior o fixado para a última entrevista, para a baremación dos méritos 

aportados e xustificados polos aspirantes 

 

Para o itinerario formativo Monitor/a de Actividades Acuáticas para persoas dependentes e 

Monitor de natación sincronizada faranse probas físicas para comprobar si alcanzar os requisitos 

descritos anteriormente (Nadar 100 metros en menos de 2 minutos e 30 segundos sen axuda de 

aletas u outros materiais e bucear 12 metros sen axuda de aletas u outros materiais). 

 

 

SÉPTIMA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Os méritos relacionados coa situación laboral, antigüidade en situación de desemprego e 

cotización a Seguridade Social, analizaranse a partir do informe da vida laboral. 

O baremo de méritos a aplicar ó proceso de selección será o que segue: 

1ª FASE.- Baremo de valoración de méritos: ata 12,5 puntos. 

 Empadroado no Concello de Pontevedra cunha antigüedade mínima de 6 meses 1,50 puntos 

 Non haber participado en edicións anteriores 2,00 puntos 

 Muller 0,50 puntos 

 Persoas xovenes menores de 30 anos ou persoas maiores de 45 anos 1,50 punto 

 Persoas pertencentes a colectivos especiais marcados na normativa 

do proxecto (informe acreditativo de pertenza a colectivo) 2,50 punto 

 Búsca do primeiro emprego ou non ter acumulado máis de 1 ano  

de cotización a Seguridade Social segundo vida laboral. 1,00 puntos 

 Parados igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos segundo vida laboral. 1,50 punto 

 Parados igual ou superior a 5 segundo vida laboral. 2,00 puntos 

 

2ª FASE.- Entrevista persoal: ata 5 puntos. 
Os candidatos seleccionados deberán realizar unha entrevista cos membros do tribunal na que se 

tratarán todos aqueles aspectos relacionados coas actitudes e aptitudes para participar nas accións 

formativas (motivación cara a participación no proxecto, dispoñibilidade horaria e xeográfica, 

niveis axeitados de comprensión oral e de lecto-escritura, aptitudes, cualidades persoais e 

coñecementos no itinerario solicitado, e interese para a incorporación ó mercado laboral na 

ocupación obxecto de formación). 

A puntuación máxima será de 5 puntos, sendo necesaria a obtención de 2,50 puntos para 

superala. 



A comisión de valoración reunirase 15 minutos antes de comezo as entrevistas para establecer os 

criterios que se terán en conta na valoración da mesma. 

Para o itinerario formativo Monitor/a de Actividades Acuáticas para persoas dependentes e 

Monitor de natación sincronizada, ademais terase en conta as probas físicas, si non superan esta 

fase quedan excluidos do proceso 

 

 

OCTAVA.- PROPOSTA DE SELECIÓN. 

A comisión de valoración, no seu caso, proporá a Alcaldía a designación dos aspirantes que, 

superando o proceso selectivo, obtiveran maior puntuación. En todo caso aquelas persoas que 

non foran designadas, poderán formar parte dunha lista de suplentes para cubrir aquelas baixas 

que se produciran de xeito definitivo durante o desenvolvemento do proxecto. 

 

En caso de empate entre varias aspirantes, aplicarase o seguinte criterio de prioridade: En 

primeiro lugar teranse en conta as cargas familiares (nº de fillos e ascendentes dependentes das 

aspirantes) e se isto non é suficiente para dirimir o empate, a continuación aplicarase o criterio de 

días de antigüidade en situación de desemprego demostrable con informe de vida laboral. 

 

 

NOVENA.- 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 plantexarse durante o desenvolvemento do proceso selectivo. 

 



PROXECTO ILES – CONCELLO DE PONTEVEDRA 
Tef. 986 84 16 06 
Fax. 986 84 13 75 
Avda. das Camelias 3, Urb. Pontemuiños 
Lourizán, 36153 Pontevedra 
www.proxectoiles.es 
e-mail: iles_administracion@concellopontevedra.es 

 

ITINERARIO:  
 

 

 

 
DATOS  IDENTIFICATIVOS  DO/A  CANDIDATO/A 
Apelidos: 

      

 

Nome: 

      

 DNI/ NIE/PASAPORTE: 

      

Data de nacemento: 

      

Idade 

      

Lugar de nacemento: 

      

 Enderezo: 

      

Localidade: 

      

Provincia: 

      

Código postal: 

      

Nacionalidade: 

      

Telefono1: 

      

Telefono2 

      

Correo electrónico 

      

 

PERSONAS  A  SEU CARGO 
Nº de fillos/as: ………………     ………………   Idades: …………………     …….……………………….. 
¿Ten alguna outra persoa a seu cargo?                               SI                            Non 
En caso afirmativo, ¿Alguén pode ocuparse de eles/as?     SI             Non 

 

PERFIL  DO  SOLICITANTE 
Desempregado: .                        Menor de 30 anos        Entre 30 e 45 anos          Maior de 45 anos 
Oficina de emprego na que está inscrito: …                     … Data de antigüedade: ………     ………………. 
Tempo en desemprego:                         Menos de 1 ano            Entre 1 e 2 anos              Mais de 2 anos 
Situación especial:   

Discapacitado/a.                      Física                   Psíquica                   Sensorial 
 Persoas en proceso de rehabilitación ou reinserción social (ex - toxicómanos ou ex - reclusos) 
 Persoas pertencentes a etnias desfavorecidas ou minoritarias. 
 Inmigrantes 

 

NIVEL  EDUCATIVO 
 Estudos primarios incompletos 
 EXB / ESO 
 F.P/Ciclos Formativos 
Bacharelato 
 Universitarios 
 Outros 

Rama ou especialidade 
 
     ……. 
 
     ……. 
     ……. 

 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
Ocupación ou actividade realizada       Tempo               data inicio         data finalización              Empresa  
……………     ………………………………………     ……….             …..……  …                  ………………     .. 
……………     ………………………………………     ……….             …..……  …                  ………………     .. 
……………     ………………………………………     ………….           …..…… …                  ………………     .. 
……………     ………………………………………     ……….               …..  … …                  ……..……….     .  

 

 

mailto:iles_administracion@concellopontevedra.es


OUTROS  DATOS 
Indicar si actualmente algunha das seguintes prestacións económica: 

 Desemprego          contía       ………          tempo concedido      …………………….. 
 RAI                           contía       ………          tempo concedido       
 Pensión                   contía       ………          tempo concedido      ………………Entidade      
 Outras                     contía       ……….         tempo concedido      ………………Entidade      

 
Dispoñibilidade horaria para as practicas do curso:      Maña            Tarde                  Maña e tarde 
 
Carné de conducir:            SI                Non                          Coche:              SI              Non 
 
Describa o motivo fundamental polo que elixe formar parte deste proxecto: 
      
 

 

 
DOCUMENTACIÓN  APORTADA: 

 DNI/NIE 
 Certificado de empadronamiento 
 Tarxeta de demandante de emprego 
 Certificado de antigüidade na demanda de emprego 
 Vida laboral actualizada  
 Certificado de minusvalía  
 Informe acreditativo de pertenza a colectivos con especiais dificultades 
 Curriculum vitae con fotografía recente 
 Otros, Indicar: 

 

 

 

 

 

Solicito a participación no itinerario formativo arriba sinalado e declaro que a información facilitada e certa, 
podendo aportar canta documentación se requira. 
 

Pontevedra,       de                                   de 2.014 
 

Sinatura do Interesado 

 

 

De conformidade co previsto na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
persoal, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro 
denominado "Formación", inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos e cuxo 
responsábel é o Concello de Pontevedra. 
A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión dos cursos de formación 
impartidos polo Concello de Pontevedra. Como titular dos datos, vostede dá o seu 
consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos no ficheiro anteriormente 
detallado. En calquera caso, poderá exercitar de balde os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, 
situado na Rúa Michelena, 30, 36071 Pontevedra. 
 

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


