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R. 3273

Anuncio

ACORDÓ DA XUNTA DE GOBERNÓ POLO QUE SE APROBA CONVOCATORIA E AS BASES ESPECÍFICAS QUE
REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS PARA DE CONSTITUÍR AS LISTAXES DE EMPREGO TEMPORAL ~DE
FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATS- DUE E PSICÓLOCO/A

A Xunta de Gobernó de data 16 de novembro de 2018 adoptou, entre outros, o seguinte Acordó:

Considerando que se teñen constatado que existe na Entidade a necesidade de contar cunhas listaxes de
emprego temporal para poder xestionar axilmente a incorporación de efectivos deste tipo de titulacións cando
sexa precisa e estea xustifícada a súa incorporación conforme as esixencias da normativa vixente, en particular
as referidas no artigo 1 9. Dous da Leí 6/201 8, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 201 8;
a Xunta de Gobernó acordou:

1°.- Aprobar as Bases Específicas que rexerán os procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso -
oposición libre para a creación dunhas listaxes de emprego temporalde FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL, ATS-DUE e PSICÓLOGO/A para xestionar de xeito áxil as necesidades deste tipo de persoal e
poder efectuar nomeamentos de persoal funcionario/a interino/a polas causas reguladas no art. 10. 1 da Leí do
Estatuto Básico do Empregado Público (ou no seu caso polo artigo 1 5 do Estatuto dos Traballadores).

Con respecto as Bases Xerais que rexerán neste procedemento selectivos estarase as aprobadas por acordó da
Xunta de Gobernó na súa sesión do día 04 de decembro de 2015 (publicadas no BOP no 289 de data
17/12/2015).

2°.- Convocar publicamente a quen desexe participar nestas probas selectivas, para constituir as respectivas
listaxes de emprego temporal.

3°.- Ordenar que se realicen cantos trámites sexan necesarios para desenvolver este procedemento selectivo.

Contra o presente Acordó, que pon fin a vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición diante da Xunta de Gobernó, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación deste
Acordó no Boletín Oficial da provincia ou ben recurso contencioso-administrativo diante do Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Lugo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á citada
publicación, sen prexuízo de que poida interponer calquera outro que estime procedente.

Pazo Provincial, 20 de novembro de 2018. - O SECRETARIO EN FUNCIÓNS, Manuel Castiñeira Castiñeira.
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B>^DEosrp^íR^ALn., REX^AN^roNQiRS9_op9SICION_AOOBXECTO DE CONSTITUIR UNHA LISTAXE
DE EMPRECO TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS COA CATEGORÍA D~E~"ATÍ-'bur.

ÍTSO?UEECTO DA CONVOCATORIA: Constitución de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como
2L, RELACION_..xu,RÍDICA-\Nomeamento. d-e Persoa! Funcionario Interino, por calquera das circunstancias
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3.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA/POSTO/EM PREGO:
• DENOMINACIÓN: ATS- DUE.
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• GRUPO/SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN: A/A2.
• CLASIFICACIÓN: Escala de Administración Especial. Subescala Técnica, Técnic /a Medio.

4. FUNCIÓNS DA PRAZA/POSTO DE TRABALLO:

O cometido funcional desta praza/posto de traballo consistirá na realización das funcións propias, conforme á
titulación esixida, baixo a dirección e supervisión correspondente, así como outras, que dentro da súa
competencia, poidan ser encomendadas polos órganos competentes da Deputación provincial.

A prestación efectiva das funcións encomendadas realizarase no "Programa de. prestación compartida de
servizos nos centros de atención a persoas maiores, no marco dunha relación interadministfativa de.
cooperación", conforme aos Convenios marco interadministrativos de cooperación coa Deputación Provincial de
Lugo para implementar e executar un sistema de servizos saciáis en Centros de atención a perseas maiores e os
convenios específicos para a prestación compartida de servizos nos centros de atención a persoas maiores,
acordados entre a Deputación Provincial de Lugo e os Concellos nos que se asentan os ditos Centros, ben de
xeito exclusivo nun deles ou ben en varios, conforme á carteleira de distribución da xornada e horario de
prestación que se deseñe polos órganos de xestión dos ditos Centros, segundo as directrices recollidas nos
ditos Convenios; ou ben ñas instalacións da propia Entidade provincial.

Os ocupantes destes postas realizarán as funcións que, conforme á relación de postas de traballo vixente ou
disposición que a substitúa, se determinen para este. En ausencia de fíxación destas na RPT, realizará as que lie
sexa atribuidas por calquera outra norma, polo Xefe da Área ou Servizo correspondente de acordó coas
necesidades do centro, área ou servizo.

Específicamente desenvolverán as seguintes:

• Avaliación integral da persoa usuaria do centro, participando na realización da valoración xeriátrica da persoa
usuaria e colaborando de xeito interdisciplinar no deseño e elaboración do Plan de Atención Individual.
• Ostentar a comisión de supervisión e seguimento das persoas usuarias do centro en canto as necesidades
asistenciais e da vida diaria en colaboración co equipo interdisciplinar.
• Revisar os menús e dietas alimentarias dos residentes en colaboración co médico ou médica facultativo no

caso de dietas específicas.
• Revisar os menús e dietas ordinarias, dando traslado á persoa responsable do centro.

• Responsabilizarse do bo funcionamento do botiquín, levando a cabo a xestión e subministración de

fármacos, así como doutros produtos sanitarios que garantan o benestar das perseas usuarias.

• Preparación das doses de fármacos cumprindo coa pauta médica.

• Tomar as constantes vitáis as persoas usuarias do centro periódicamente (presión sanguínea, pulso e

temperatura).

• Colaborar co médico ou médica de referencia da persoa usuaria.

• Colaborar co resto do persoal sanitario ñas actividades que sexan compatibles coa súa titulación.

• Ordenar as historias clínicas, anotar os datos relacionados coa propia función que deba figurar.
• Supervisar o cumprimento das pautas prescritas polo persoal de atención médica facultativa nos casos de
persoas usuarias encamadas.
• Realizar todas aquelas curas que precisen e informar puntualmente ao Responsable do Centro da súa
evolución ou de novas aparicións.
• Colaborar cos/coas físioterapeutas ñas actividades, ó nivel de cualifícación das cales sexan compatibles coa
súa titulación de DUE, cando as súas funcións específicas así o permitan.
• Realizar, en colaboración co Responsable do Centro, os pedidos de farmacia, analítica e radioloxía.
• Procurar o cumprimento do Réxime de Regulamento Interno do Centro, así como outras guías, documentos,
protocolos que poda elaborar os servizos sociais da Deputación de Lugo, contribuíndo a mellara dos mesmos
aportando suxestións dentro da súa disciplina.
• Calquera outras dentro da súa disciplina profesional.

5. - BASES DA CONVOCATORIA:

A) BASES XERAIS :Con respecto as Bases Xerais que rexerán neste procedemento selectivos estarase as
aprobadas por acordó da Xunta de Gobernó na súa sesión do día 04 de decembro de 201 5 (publicadas no BOP
no 289 de data 17/12/2015).

B) BASES ESPECIFICAS: As bases específicas que rexeran este proceso selectivo para constituir a listaxe serán as
recollidas nos seguintes apartados.

6.- REQUISITOS INDISPENSABLES. TITULACIÓN ACADÉMICA: Diplomado/a Universitario/a en ATS ou titulo de
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8.- PROGRAMA.

A) MATERIAS COMÜNS.

Tema 1.- A Constitución Española de 1 978 e principios xerais desta. O Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tema 2. - Principios de actuación das Administracións Públicas. A modernización da Administración Pública e a
caiidade na prestación dos servizos. A administración electrónica.

Tema 3.- As fontes do Dereito Público na Administración Local. A Leí 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administración públicas. Os dereitos das persoas ñas súas relacións
coas administración públicas.

Tema 4.- Os dereitos da persea interesada no procedemento administrativo. Fases do procedemento
administrativo común: Iniciación, ordenación, instrución, finalización e execución.

Tema 5. - A provincia no réxime local. A Deputación de Lugo e as súas competencias. O Regulamento Orgánico
da Deputación Provincial de Lugo.

Tema 6.- O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Dereitos e deberes dos empregados públicos. O
código de conduta. Principios éticos e de conduta. A responsabilidade do persoal ao servizo das Administración
Públicas.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS.

Tema 7.- A evolución histórica na atención as perseas maiores. Normativa básica de aplicación.

Tema 8.- A atención das persoas maiores na Comunidade Autónoma de Galicia. Recursos, prestacións e
programas de atención específica para as persoas maiores.

Tema 9.- A atención xerontolóxica centrada na persoa. Historia e proxecto de vida. O Plan de Atención Individual
nos Centros de atención as persoas maiores. A folla de ruta persoal.

Tema 10.- Valoración xeriátrica integral; valoración funcional. Valoración mental. Valoración social. Valoración
clínica. Escalas e instrumentos.

Tema 11. - Plans de Coidados en Xeriatría. Plan de Atención Individual.

Tema 12.- Xeriatría preventiva e coidados básicos no maior. Actividade Física, vacinacións, control de factores de
risco.

Tema 13.-Alimentación no maior. Nutrición enteral e parenteral

Tema 14. - Utilización de fármacos no maior. Modificación farmacocinética e efectos adversos. Saúde bucodental
no maior.

Tema 15.- O pe da persoa maior. Vasculopatías periféricas, neuropatías e amputacións. Problemas cutáneos no
malor.

Tema 16.-Síndromes xeriátricas: incontinencia, retención urinaria, estrinximento, incontinencia fecal e diarrea.

Tema 1 7.- Síndromes xeriátricas: caídas, traumatismos e fracturas; inmobilidade. presente documento estará
Tema 18.-Síndromes xeriátricas: deterioración cognitiva; depresión e ansiedade. expcsío no Taboeiro de

Tema 19.. Coidados de vías, sondas e drenaxes. - ' S^ia^3"S§t".
Tema 20. - Osteoporose e fracturas no maior. ata a &a „ J 3 D^C, 201B
Tema 21. - Síndromes xeriátricas: úlceras por presión. Infeccións no maior. Coidados da ye r^&íiieonÍlA:ectíJ'á!8ADE

Tema 22.-Síndromes xeriátricas: Malnutrición. Deshidratación e alteracións hidroelectrolíticas-""' '" "I/'""i<

Tema 23.- Síndromes xeriátricas: Deprivación sensorial.

Tema 24.- Alteracións sensoriais no maior.

Tema 25.-Alteración das constantes vitáis: hipotermia, hipotensión, oliguria.

Tema 26.- Trastornos Cardiovasculares. Factores de risco e patoloxía máis frecuente. Coidados da persoa con
ACV. Cuidados da persoa con Insuficiencia Cardíaca.

Tema 27.- Trastornos respiratorios máis frecuentes no maior. Coidados da Enfermidade Obstrutiva Crónica. A
dor crónica no paciente xeriátrico.

Tema 28.- Trastornos dixestivos máis frecuentes no maior. Trastornos renais e urolóxicos máis frecuentes no
maior.

Tema 29. - Trastornos endocrinolóxicos e metabólicos máis frecuentes no maior. Coidados da persoa con
Diabetes Mellitus Tipo 2.
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