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EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Anuncio

ANUNCIO DO ACORDÓ DA XUNTA DE GOBERNÓ DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DO 1 7 DE XUÑO
DE 2022 NA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA O INGRESO COMO
FUNCIONARIO/A DE CARREIRA EN 1 PRAZA DENOMINADA ATS, INCLUIDA NA OEP DO 2021.

A Xunta de Gobernó da Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día 1 7 de xuño de 2022
adoptou, entre outros, o seguinte acordó:

"Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Réxime Interior, Promoción do Territorio e
Turismo, do seguinte teor:

"7. OBXECTO DA CONVOCATORIA

O obxecto desta convocatoria é proceder a convocar o proceso selectivo para cubrir definitivamente a praza do
cadro de persoal funcionario que a continuación se indica, vacante e dotada, incluida na Oferta de Emprego
Público correspondente ao ano 2021 (BOP núm. 296, do 28. 12. 202]) e aprobar as bases específicas cfue
complementarán as bases xerais publicadas no BOP no 101 de 06. 05. 202].

2. CARACTERIZACIÓN DA PRAZA

 

PRAZAS NO DENOMINACIÓN   DENOMINACIÓN , GRUPO
QUE SE OEP " -----"--- -- ~_^-~ CLASIFICACIÓN

CONVOCAN PRAZA PRAZA POSTO POSTO SUBCRUPO
COTA

202; 423 ATS ? 760 ATS ENTRADA
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medios
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

As convocatorias e as bases dos procesos selectivos para o ingreso como persoal funcionarío están sometidos a
normativa vixente:

. Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases de. réxime local (LRBRL).

. Leí 30/1984, de 2 de agosto de. Medidas para a reforma da función Pública (LMRFP).

. Real decreto Lexislativo 781/86, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto re. fundido das disposicións legáis
vixentes en materia de réxime local (TRRL).

. Real decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo cjue se aproba o Texto refundido da leí do estatuto
básico do empregado público (TRLEBEP).
. Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto dos
traballadores (ET).
. Leí 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Calida (LEPC).

. Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mmimos a que
de. be axustarse ao procedemento de selección de funcionarios de Administración Local.

. Real Decreto 2271/2004, do 3 de. decembro, polo c¡ue se regula o acceso ao emprego público e a provisión de
postas de traballo das perseas con discapacidade.

(U
o

i
.§



Núm. 145 - luns, 27 de xuño e

resente documento estará
eiiposto no Taboeiro de
Anuncies de3ta DeputagQp Lugo

ata a día

eirá e provi^Íbn^^pos _ c^ . t kde (BOP
PORTERÍA E VIXIANJ,

. Regulamento polo que se aproba a normafiva d& acc
número 226, do 30/9/2006) da Deputación Provincial d ugo.

. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao
servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de. postos de traballo e promoción profesional dos
funcionarios civís da Administración Xeral do Estado.

f Orde PRE/1 822/2006, de 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempes
adicionáis nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de perseas con discapacidade.

. Regulamento Orgánico da Depuración Provincial de Lugo (BOP na 202, de 3 de setembro de 2020)

. Acordó Marco Único para Persoal Funcionario da Deputadón Provincial de Lugo (BOP número 24 1 de
20/10/20]0)

. Real Decreto 39/1997 de 1 7 de xaneiro, polo c¡ue se aproba o RegLilamento dos Servizos de Prevención

4. CONSIDERACIÓN5 XURÍDICAS E TÉCNICAS

A) CONVOCATORIA

A praza que se pretende convocar esta incluida na Oferta de Emprego do ano 202 1 publicada no BOP no 296 de
28/1 2/2021, non estando caducada por non transcorrer o prazo de tres anos dende a súa publicación no BOP,
figurando no cadro de persoal funcionario como vacante dotada, cumpríndose o sinalado no:

'Artigo 70 do TRLEBEP, Cfue sinala: "(... ) a execución da Oferta de Emprego Público (... ) deberá desenvolverse
dentro do prazo improrrogable de. tres anos".

. Artigo 91. 2 da LRBRL "a selección de todo o persoal, sexa funcionario ou laboral, debe realizarse de acordó coa
oferta de emprego público, mediante. convocatoria pública e. a través do sistema de (... ), oposición ou concurso-
oposición libre, nos c¡ue se garantan, en todo caso, os principios constitucionais de igualdade, mérito e
capacidade, así como o de publicidade".

B) SISTEMA SELECTIVO

O Sistema selectivo ao que debe acudirse é o concurso - oposición, cumprindo a normativa e acardos que a
continuación se sinalan:

. Artigo 61. 6 do TRLEBEP: "os sistemas selectivos de funcionarios de carreira serán os de oposición e concurso-
oposición (... ). So en virfude de lei pederá aplicarse, con carácter excepcional, o sistema de concurso (... )".

. Artigo 171. 2 do TRRL: "O ingreso nesta Subescala (Administración Especial) farase por oposición, concurso ou
concurso-oposición libre, segundo acorde a Corporación respectiva, e requirirase estar en posesión do título
académico ou profesional correspondente á dase ou especialidade de que se trate... ".
. Artigo 8. 3 do Regulamento polo que se aproba a normativa de acceso, carfeira e provisión de pastos (BOP 226
de 30. 09. 2006), que sinala:
"Na Subescala Técnica (dase superior, media e auxiliar) poderá optarse polo sistema selectivo de concurso-
oposición so en casos excepcionais, de forma motivada e sempre que respondan a unha situación específica e
concreta das prazas que se convoquen e no pola súa soa natureza ou que esixan experiencia, habilidades e
aptitudes propias da praza o méritos moi específicos c¡ue deban se acreditados necesariamente na fase de
concurso".
. Acordó alcanzado na Mexa Xera! de Negociación, do 11 de outubro de 2018, coas organizacións smdicais que
cantan con representación nos órganos unitarios de representación do persoal da Entidade, de xeito unánime,
tense establecido que os procesos selectivos de prazas, correspondentes a acceso libre e recollidas ñas Ofertas
de Emprego Público, sempr-e cjue. así se estableza na normativa de aplicación utilizarase preferentemente o
sistema selectivo de concurso-oposición.
Motívase e fundaméntase a decisión de acudir ao concurso-oposición nos seguimes aspectos:

a) A valoración da experiencia profesional adquirida polas perseas aspirames no desempeño das funcións que se
corresponden co posto de traballo vinculado á praza que se convoca (xa fora esta adquiridci ao servizo da
Deputación provincial de Lugo ou doutra Administración pública, ou incluso en entidades privadas) presupon
unha maiof garantía dun mellar desempeño do trahallo das perseas aspirantes, a igualdade de coñecementos
acreditados na fase de oposición, o que redundará en beneficio da organización ao precisarse menor tempode
adaptación aos recjuirimentos do posto para o seu desempeño eficaz e. eficiente.

b) Do mesmo xeito, a formación específica, sexa regulada ou complementaria, previa ao ingreso, relacionada
coas funciótis e tarefas da praza que se convoca e do seu correspondente posto de traballo, tamén é beneficioso
para o desempeño destas.

C) CRUPO/SUBCRUPO E CLASIFICACIÓN

A praza de ATS, figura encadrada na escala de Admmistradón Especial, subescala técnica, técnicos medios (art.
167 TRRL), grupo de clasificación A, subgrupo A2 (art. 76 TRLEBEP).
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D) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

As perseas aspirantes deberán cumpnr os requisitos s inalados no artigo 56
académica de Crao en Enfermería ou Diplomatura en Enfermería.

Outro recfuisito é estar en posesión da Especialidade de Enfermería do Traballo.

/4 motivación para esixir a especialidade é a seguinte:

- O posto de traballo vinculado á praza que se convoca está adscrito ao Servizo de Prevención de Riscos Laboráis.

- No Servizo de Prevención de. Riscos Laboráis realízanse, entre outras tarefas, as de vixilancia e control da
saúde dos traballadores.

- O artigo 37. 3 a) do Real Decreto 39/1997 de 1 7 de xaneiro, polo que se aproba o Regalamento dos Servizos de
Prevención indica:

"Os sefvizos de prevención que desenvolvan funcións de vixilancia e control da saúde dos traballadores deberán
contar cun (... ) e un ATS/DUE de empresa, sen pfexuízo da participación doutros profesionais (... )".

E) APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES

A convocatoria e. a aprobación das bases específicas deberá realizarse por acordó da Xunta de Gobernó
conforme ao establecido no art. 59. 5 do Regulamento Orgánico da Deputadón Provmcial de Lugo.

As bases xerais que rexerán o proceso selectivo son as aprobadas pola Xunta de Gobernó, de data 12/03/2021,
e publicadas no BOP número 101 de 6 de maio de 2021.

F) CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE TEMPOS ADICIONÁIS.

Para á adaptación de tempos adicionáis estacase ao disposto na Orde PRE/1 822/2006, do 9 de xuño, pola que se
establecen criterios xerais para a adaptación de. lempos adicionáis nos procesos selectivos para o acceso ao
emprego público de persoas con discapacidade.

C) CUMPRIMENTO DA LECALIDADE

O pfocedemento selectivo:

a) Garante a libre concorrencia así como os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade cumiármelo
o sinalado nos seguintes artigos.

. Artigo 55. 1 do TRLEBEP: "todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego público de acordó eos
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordó co previsto no presente Estatuto e no
resto do ordenamento xurídico"

. Artigo 55. 2 do TRLEBEP: "as Administradóns Públicas, entidades e organismos a que se refire o artigo 2 do
presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral medíame procedememos nos que se
garantan os principios constitacionais antes expresados, así como os establecidos a continuación:

a) Publicidade das convocatorias e das súas bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.
d) Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.
e) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver.
f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección. ".

'Artigo 61. 1 do TRLEBP: "os procesos selectivos terán carácí. er aberto, garantindo a libre concorrenda sen
prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación positiva previstas.

b) Recolle o contido esixido no RD 896/1991, de 7 de. xuño, polo que se establecen as regras básicas e os
programas mínimos a que debe axustarse ao procedemento de selección de funcionarios de Administración
Local.

c) Respectan a porcentaxe máxima para a fase de concurso (40% da puntuación máxima alcanzahle no proceso
selectivo) sinalada respecto da puntuación total que se determina o artigo 56, apartado 3 da LEPC.

5. PROPOSTA DE ACORDÓ

Visto o disposto pola normativa de aplicación e considerando que se cumpre coas esixencias da normativa
vixente; en uso das facultades que lie confire á Xunta de Coberno o Regulamento Orgánico da Deputación
Provincial de Lugo, publicado no BOP núm. 202, do 3 de setembro de 2020, proponse á Xuma de Gobernó a
adopción do segumte ACORDÓ:

7°. Aprobar as bases específicas que rexerán o procedemento selectivo, mediante o sistema de concurso -
oposición libre, para o ingreso como persoal funcionario, na Deputación Provincial de Lugo, na seguinte praza
vacante e dotada, incluida na oferta pública de emprego do ano 2021 (BOP núm. 296, do 28. 12. 2021):
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As bases específicas complementarán as bases xerais, que rexerán n&ste procedemento selectivo, aprobadas por
acordó da Xunta de Coberno, na súa sesión celebrada o día 12 de marzo de 2021 e publicadas no KOP núm.
101, do 06. 05. 2021.

2°. Convocar publicamente a quen desexe participar no proceso selectivo.

3". Ordenar que se realicen cantos trámites sexan necesarios para desenvolver este procedemento selectivo e,
concretamente, a publicación da presente convocatoria e das bases específicas no Boletín Oficial da Provincia
(BOP), enviando extracto da convocatoria ao Diario Oficial de Calida (DOC) e Boletín Oficial do Estado (BOE),
sendo a publicación no BOE a que dará inicio ao prazo de presentación de solicitudes.

A Xunta de Gobernó, por unanimidade acorda prestar aprobación á proposta presentada e anteriormente
transcrita".

Contra o presente acordó, que pon fin a vía administrativa, poderase interponer con carácter potestativo, recurso
de reposición, diante da Xunta de Gobernó no prazo dun mes contado a partir do día seguinte o da publicación
deste acordó no BOP ou ben recurso contencioso-administrativo diante do Xulgado Contencioso-Administrativo
de Lugo no prazo de dous meses contados dende o día seguinte da citada publicación , sen prexuízo de que se
interpoña calquera outra que se estime oportuno.

BASES ESPECÍFICAS PARA O INGRESO COMO FUNCIONARIO DE CARREIRA NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
LUGO EN PRAZA VACANTE, DOTADA ORZAMENTARIAMENTE, DENOMINADA ATS, INCLUÍDA NA OFERTA DE
EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2021, ACCESO LIBRE, POLO SISTEMA DE CONCURSO - OPOSICIÓN.

7. OBXECTO DAS PRESENTES BASES

É obxecto das presentes bases específicas complememar o procedemento xeral de selección establecido ñas
bases xer-ais (BOP núm. 101, do 06. 05. 202]) cfue regulan os procesos selectivos que convoque a Deputación
provincial de Lugo para cubrir prazas vacantes do cadro de persoal funcionario ou ¡aboral fixo, incluidas ñas
ofertas de emprego, acceso libre.

2. PRMA Q.UE SE CONVOCA
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PRAZA /

No POSTO

202? 423/1760
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CLASIFICACIÓN
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ADMINISTRACIÓN

ESPECIAL,
SUBESCALA
TÉCNICA,

TÉCNICOS MEDIOS

GRUPO/

SUBCRUPO

A-A2

COTA

XERAL

3. RETRIBUCIÓNS

A praza convocada e o correspondente posto que ocupará a persoa aspirante seleccionada atópase dotada no
orzamento vixente, correspondéndolle as contías que anualmente se fixen polos conceptos retributivos
establecidos no artigo 23 Leí 30/84, de 2 agosto, de Medidas de Reforma do Función Pública e as disposicións
aplicables nesta materia.

4. COMETIDO FUNCIONAL

Será o ¡inalado na vixente Relación de Postas de Traballo da Deputación Provincial de Lugo ou, se é o caso,
disposición que a substitúa, conforme á titulación esixida baixo a dirección e. supervisión correspondente, así
como outras que dentt-o da súa competencia poidan ser encomendadas polos órganos competentes en calquera
dos servizos desta.
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En ausencia dos anteriores instrumentos, a persoa ocupante realizar unciói
calquera outra norma ou pola pe. rsoa qae exerza como superior/a xerárc]uico/a,
centro, área ou servizo.

O posto de traballo c^ue se convoca está adscrito ao Servizo de Prevención de Riscos Laboráis, para realizar,
entre outras, tare fas de vixilancia e control da saúde dos traba liado fes.

5. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

5. 7. Titulación académica (complemento da base xeral 4 apartado e)

De acordó co apartado c) do artigo 135, do RD 781/86, de 18 de abril; co artigo 25 da Lei 30/84, de 2 de
agosto; e co apartado e) do artigo 76 e a disposición transitoria terceira 1 do Real Decreto Lexislativo 5/201 5, do
30 de outubro, TREBEP, será necesario estar en posesión da seguinte titulación académica oficial:

Crao ou Diplomatura en Enfermería.

5. 2. Nivel de galega (complemento da base xeral 4 apartado f): Celga 4

5. 3. Outros requisitos (complemento da base xeral 4 apartado g): Estar- en posesión da Especialidade de
Enfermería do Traballo (artigo 37. 3 do Real Decreto 39/1997 de 17 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento dos Servizos de Prevención).

6. PROCEDEMENTO SE SELECCIÓN: CONCURSO-OPOSICIÓN

7. FASE DE OPOSICIÓN Constará dos seguintes exefdcios, todos eles obrigatonos e elimmatohos.

A puntuación total da fase de. oposición é de 50 puntos.

7. 1 PRIMEIRO EXERCICIO

A elección do Tribunal o primeiro exerdcio poderá consistir ñas seguintes opcións:

a) Na exposición por escrito dan tema de carácter xeral relacionado no apartado A) MATERIAS COMUNS do
programa, sen que teña que ate. rse aos epígrafes concretos dos temas, cun tempo máximo para realizar o
exercido de dúas (2) horas.

b) Na exposición por escrito dun tema seleccionado por sorteo entre os contidos no apartado A) MATERIAS
COMUNS do programa, cun lempo máximo para realizar o exercicio dunha (1) hora.

c) Nun exerdcio tipo test dun máximo de corenta (40) preguntas e corro (4) preguntas de reserva, con tres
respostas alternativas, que abarcfue a totalidade do programa de MATERIAS COMUNS, cun tempo máximo para
realízalo de coronta e cinco (45) minutos. O Tribunal elaborará o exame tipo test e fixará os criterios para a súa
corrección, podendo penalizar as respostas erróneas OLÍ establecer outros criterios obxectivos de corrección.

No caso de que se opte polas modalidades a) ou b) o exercicio será lido polas perseas aspirantes diante do
Tribunal, na data que este determine podendo asistir á dita lectura as demais perseas aspirantes.

Este exercicio será obrigatono e eliminatofio: puntuarase de O a 10 puntos sendo necesario obter unha
puntuación mínima de 5 puntos para supéralo.

7. 2 SECUNDO EXERCICIO

Consistirá na exposición por escrito de. tres (3) temas, seleccionados por sorteo, entre os temas comidos no
apartado B) MATERIAS ESPECIFICAS do programa. Sorteando 1 tema de cada bloque.

O tempo máximo para a realización do segundo exercido será de tres (3) horas.

Este exercício será lido polas persoas aspirantes diante do Tribunal, na data que este determine, podendo asistir
á mencionada lectura as demais perseas aspirantes. O Tribunal poderá formular preguntas sobre o contido dos
temas ou solicitar aclaracións en relación coa proba realizada, de xeito que lie permita formar unha opinión
máis precisa dos coñecementos de cada persoa aspirante.

Este exerdcio ten carácter obrigatorio e eliminatorio, puntuarase de O a 20 puntos, sendo necesario obter un
mínimo de 10 puntos para supéralo.

7. 3 TERCEIRO EXERCICIO

Consistirá nun suposto práctico que terá por obxecto comprobar a aplicación práctica dos coñecementos que se
¡nclúen no programa nun suposto concreto que responda as funcións ou tarefas das prazas/postos que se
convocan.

O tempo máximo para realizar o exercicio será de dúas (2) horas e trinta (30) minutos.

Este exerddo poderá ser lido polas perseas aspirantes diante do Tribunal, a proposta deste, na data que este
determine, podendo asistir- as ciernáis perseas aspirantes.
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realizada, de xeito que lie permita formar unha opinión máis precisa das he
persoa aspirante.

O Tribunal decidirá se as perseas aspirantes, para a realización do exerdcio poden vir provistas da normativa,
excluíndose textos doutrinais, textos legáis concordados, anotados e. /ou comentados, formúlanos ou similares.

Este exerado pederá ser realizado ou transcrito utilizando as ferramentas mformátícas que sexan necesarias a
criterio do Tribunal.

Este exercicio terá carácter obngatorío e elimmatorío; puntuarase de O a 20 puntos, sendo necesario obter un
mínimo de 10 puntos para supéralo.

7. 4 CUARTO EXERCICIO: PROBA DE CALECO

En cumprimemo do sinalado no artigo 51 da Leí 2/2015, do 29 de abril, da Leí do Emprego Público de Calida, a
proba de galega consistirá na traducían dun texto de castelán para galega ou de galego para castelán cuxo
contído corresponderá ao esixido para a obtención da acreditación do nivel de galega que se esixe na base
específica 5. 2 (Celga 4).

Estarán exentos da realización da proba de galega as perseas aspirantes que acrediten posuír, dentro do prazo
de presentación de solicitudes, o nivel de galega esixido na base específica 5. 2.

Este exercicio é obrigatorío e elimmatorio; cualificarase como apto ou non apto, sendo necesario obter o
resultado de apto para supéralo.

8. FASE DE CONCURSO

A puntuación total da fase de concurso é de 30 puntos.

Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso únicamente as perseas aspirantes que
superaren a fase de oposición.

A EXPERIENCIA PROFESIONAL

A puntuación máxima deste apartado é de 16 puntos.

. Criterios de Valoración da experiencia profesional

Valorarase únicamente a experiencia profesional que teña relación coa praza/posto que se convoca sempre que
fose como persoal funcionario ou persoal laboral.

Entenderase por prestación de servizos coas mesmas fundóns cando se acreditan coa mesma denominación.

Entenderase que se desempeñou praza/posto similar, cando a prestación de. servizos se realiza dentro da mesma
rama, especialidade e área de actividade.

O cálculo realizarase sumando o número de días dos períodos que se valoran, conforme os datos que figuran no
informe de. vida laboral, dividmdose o resultado entre trínta (30) e multiplicando o cociente desprezando os
decimais por a puntuación que corresponda conforme a táboa Cjue se sinala a continuación.

No suposto de relacións laboráis ou de servizo de carácter parcial a puntuación aplicarase segundo a porcentaxe
de parcialidade, computando o tempo da concreta relación laboral que apare.za s'ma\ada no Informe de Vida
Laboral.

Non se valorarán bolsas, becas, servizos como autónomos, nin as prácticas incluidas nos plans de estudios das
titulación académicas.

. Cadro de valoración da experiencia profesional:

-Administración Local-Deputación de Lugo

Iguais á praza/posto
convocado

0, 20 x cada 30 días

Desempeño de praza/posto/emprego con funcións

Similares á praza/posto convocado con titulación

Superior Igual Inferior

0, 134 x cada 30 días 0, 100 x cada 30 días 0, 067 x cada 30 días
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Iguais á praza/posto
convocado

-Outras Administracións Locáis

Desempeño de praza/posto/emprego con funcións

Similares á praza/posto convocado con titulación

Superior Igual Inferior

0. 150x cada 30 días 0, 100 x cada 30 días 0, 075 x cada 30 días 0, 050 x cada 30 días

-Outras Administracións Públicas, Organismos autónomos de carácter administrativo dependentes desta,
OM outras entidades que rexan por normas de dereito administrativo.

Iguais á praza/posto
convocado

Desempeño de praza/posto/empfego con funcións

Similares á praza/posto convocado con titulación

Superior Igual Inferior

0, 125x30 días 0, 084 x 30 días 0, 063 x 30 días 0, 042 x 30 días

-Entidades do sector público que non se rexan por normas de dereito administrativo

Desempeño de praza/posto/emprego coas mesmas funcións que a praza/posto 0, 050 x 30 días
convocado

-Entidades Privadas

Desempeño de praza/posto/emprego coas mesmas funcións que a praza/posto 0, 040 x 30 días
convocado

. Forma de acreditar a experiencia.

Os documentos acreditativos deberán ser orixinais (con código de verificación da Entidade emisora), copias
autenticadas ou copias compulsadas.
-A experiencia en Administracións Públicas, organismos autónomos dependentes desta ou entidades do sector
público que se rexan por normas de dereito admmistrativo deberá acreditarse mediante:

a) Informe de vida laboral actualizado.

b) Certificado oficial de se-rvizos que exprese a praza/posw/emprego desempeñado, así como o tempo de
servizos prestados, con indicación do réxime xurídico.

-A experiencia en Entidades do Sector Público que non se rexan por normas de dereito administrativo e Entidades
Privadas, deberá acreditarse mediante:

a) Informe de vida laboral actualizado.

b) Contrato laboral de cada período que pretenda acreditar reflectido na vida laboral. O contrato deberá
acreditar a denominación do emprego. Jamen poderá acreditarse mediante unha nómina de cada un dos
períodos na que figure a denominación da pfaza/posto/em prego e antigüidade.

B FORMACIÓN

<4 puntuación máxima deste apartado é de. 14 puntos

Valorarase a formación que sexa relacionada co desempeño das funcións da prazci/posto í?ue se convoca.

B-1 TITULACIÓNS ACADÉMICAS OFICIÁIS.

A puntuación máxima deste apartado é de 4 puntos.

. Criterios de puntuación das titulacións académicas

Valoráronse as titulacións que sexan relacionadas ou relevantes para o desempeño das funcións da praza/posto
que se convoca.

Non se valorará a titulación académica esixída para participar no procedemento selectivo que se convoca.

Cando o aspirante teña máis dunha titulación de acceso, poderá valorarse as que excedan da necesaria.
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Non se valorarán as titulacións que forman parte do itinerario a ob r a titulacÍQfí-^x^ pafa Rfí^kVWK no

Cando se posúa máis dunha titulación na mesma rama ou especíalidade, so se puntuará a superior

. Cadro de valoración titulacións académicas

RELACIONADA

PUNTUACIÓN

RELEVANTE

TITULACIÓN UNIVERSITARIA

DOUTORAMENTO

MASTER OFICIAL

LICENCIATURA

CRAO

DIPLOMATURA

5, 00

2, 75

2, 50

2, 00

1. 50

TITULACIÓNS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

4, 00

3, 75

3, 50

3, 00

2, 50

FP CURSOS DE ESPECIALIZACION (FPC) 1, 00 2, 00

FP CRAO SUPERIOR (FPCS)

FP CRAO MEDIO (FPCM)

FP BÁSICA (FPB)

BACHARELATO

ESO

. Forma de acreditar as títulacións académicas

TÍTULOS DE

0, 75

0, 50

0, 25

0, 40

0, 20

1, 75

1, 50

J. 25

1, 40

1, 20

As titulacións académicas oficiáis acreditaranse medíame orixmal (c¡ue come co código de verificación da
Entidade emisora), copia autenticada ou copia compulsada do título ou certificación de solicitude do abono dos
dereitos de expedición (no caso de equivalencia ou homologación de titulacións, deberá xustificarse co certificado
expedido polo organismo competente para establécelas).

B-2 MÁSTERES PROPIOS, CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE, CURSOS, XORNADAS, SEMINARIOS,
CONGRESOS E SIMILARES.

A puntuación máxima neste apartado é de 8 puntos.

. Criterios de puntuación

Valoraranse as actividades formativas que estean relacionadas co desempeño das funcións da praza/posto cfue
se convoca impartidas nos plans de formación da Deputadón Provmcial de Lugo, na Escola Galega de
Administración Pública, a Academia Galega de Segufidade Pública, o Instituto Nacional de Admmistracións
Públicas, ou ñas Escolas oficiáis de formación similares do estado, comunidades autónomas e administración
local, universidades públicas, as impartidas no marco do acordó de formación para o emprego das
administradóns públicas e as impartidas polos colexios ¡srofesionaís que versen sobre materias propias da súa
especialidade.

Excepcionalmente pederán puntuarse actividades formativas impartidas por outros organismos ou entidades
públicas ou privadas cando a xuízo do Tribunal, se motive a decisión.

Cando as perseas aspirantes acrediten actividades formativas sobre a mesma materia, quedará a xuízo do
tribunal puntúa f as de maior comido, as máis actuáis ou puntuar todas, motivando a decisión que adopte.

§
§
§

i
CM

s
K

s
(N

TO

^

§
E

i
-§



Núm. 145 - luns, 27 de xuño

O senté documento estará

exposto no Taboeiro de
Anuncios desta Deputación
desde o di op LU9°
ata a la

O XEFE DA rJIDADE
uladóns acaS^j^^k E ViXiANCIANon se valorarán as asignaturas/mate. rias que formen p t

Non se valorarán partes dos comidos dunha acción formativa.

Non se valorarán materias que formen parte de cursos/másteres propios.

Non se valorarán módulos nin unidades de competencia.

Puntuarase como impartición a docencia universitaria.

Valoráronse os certificados de profesionaliüade recollidos no Repertorio Nacional de Certificados de
Profesionulidade cando estean relacionados ou sexan relevantes para a realización das funcións da
praza/posto c¡ue se convoca.

Non se valorarán cando os módulos do certificado de profesionalidade formen parte da titulación presentada
para o acceso ao proceso selectivo ou de titulacións valoradas no apartado anterior.

As publicacións, proxectos ou similares relacionados coas funcións da praza/posto de traballo c¡ue se convoca,
valoraranse a criterio do Tribunal de selección en función do seu contido e da relevancia para o exercido das
funcións.

. Cadro de valoración de másteres propios, certificados de profesioncilidade, cursos, xornadas, seminarios,
congresos e similares

FORMACIÓN

Asistencia

Aproveitamento/certificados de
profesionalidade/créditos

Impartición/docencia universitaria

Piiblicacións, proxectos ou similares

PUNTUACIÓN POR HORA

0, 010

0, 020

0, 030

A criterio do Tribunal tendo en canta as puntuacións anteriores

. Forma de acreditar as accións formativas:

A acreditación realizarase mediante orixinais (c¡ue conten co código de verificación da Entidade que o expida),
copia autenticada ou copia compulsada do diploma, certificado ou calciuera outro documento con validez legal,
que acredite a denominación da acción formativa, contido, número de horas, determinación de si é de asistencia,
aproveitamento ou impartición e entidade que organiza.
Para acreditar as publicacións, proxectos ou similares, predsarase o orixinal (que canta co código de verificación
da Emidade que o expida), copia autenticada ou copia compulsada do documento acreditativo ou certificado con
validez legal, que permita apreciar con claridade o contido e a dimensión da acción correspondente.

B-3 IDIOMA CALECO. A puntuación máxima ne. ste apartado será de 1 punto.

. Criterios de valoración idioma galega

Valoraranse os coñecementos do idioma galega superiores ao Celga 4, cando sexan útiles e relacionados co
desempeño das funcións da praza/posto que se convoca.

Non se puntuará o nivel de galego esixido na convocatoria.

So se puntuará a acción formativa que teña maior puntuación.

. Cfidro de Valoracións idioma galega:

NIVEL DE CALECO

Nivel de galega C1 ou Celga 4

Curso de nivel medio de linguaxe administrativo galega, curso de nivel medio de
linguaxe administrativo local galego, curso de Imguaxe xurídica galega, ciclo
superior de estudos de gale. ga das escolas oficiáis de idiomas, nivel de galega C2
ou Celga 5

Curso de nivel superior de Imguaxe administrativa galega, ou curso de nivel
superior de linguaxe xurídica galega

PUNTUACIÓN

0, 50

0, 75

1, 00
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Acreditarase mediante oríxinal (que conté co código de verificación da Entidade c¡ue o expida), copia autenticada
ou copia compulsada do diploma, certificado ou calquera outro documento con validez legal.

B-4 OUTROS IDIOMAS OFICIÁIS. A puntuación máxima no apartado é de 1 punto.

. Criterios de valoración doutros idiomas oficiáis.

O Tribunal poderá valorar idiomas oficiáis que considere relacionados co desempeño das funcións da
praza/posto que se convoca.

So se puntuará de cada idioma o nivel de maior puntuación.

Para a valoración teranse en canta os niveis recollidos no Marco Europeo Comunitario.

Os Idiomas non comunitarios valoraranse a xuízo do tribLinal tendo en contó o cadro do Marco Europeo de
referencia.

Outras actividades formativas ou cursos que se realicen por organismos oficiáis serán valorados a criterio do
Tribunal.

. Cadro de valoración de idiomas:

IDIOMAS COMUNITARIOS

MARCO EUROPEO

Puntuacións

NIVEL C2

NIVEL C1

NIVEL B2

NIVEL B 1

NIVEL A2

NIVEL A 1

OUTROS IDIOMAS OFICIÁIS

CURSOS REALIZADOS POR ORGANISMOS OFICIÁIS

1, 00

0, 80

0, 60

0, 40

0, 20

0, 70

Valoraranse. a xuízo do Tribunal tendo en canta as
puntuacións anteriores
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. Acreditación doutros idiomas

Acreditáronse mediante orixinal (que conté co código de verificación da Entidade que o expida), copia
autenticada ou copia compulsada do diploma, certificado ou calquera outro documento con validez legal.

9. - PROGRAMA DE ACCESO

A) MATERIAS COMÜNS.

?. A Constitución Española de 1978. Estfutufa e principios xerais. O Tribunal Constitucional. Procedemento de
reforma.

2. Os dereitos e deberes fundamentáis dos ddadáns na Constitución Española de 1978. A protección e
suspensión dos dereitos fundamentáis.

3. As Cortes Xerais. Composición, elección e disolución. Atribucións. O Defensor do Pobo e o Tribunal de Cantas.

4. Organización territorial do Estado. Distintas Administradóns Públicas. A Administración do Estado.
Administración cemral e periférica. A Admmistración Institucional.

5. As Comunidades Autónomas na Constitución Española de. 1978. Competencias das Comunidades Autónomas.

6. O Estatuto de Autonomía de Calida. Organización institucional da Comunidade Autónoma de Calida.
Competencias.

7. A provincia no réxime local. Órganos de decisión colexiados e unipersoais ', organización complementaria.

8. A Administración Pública na Constitución. Principios de actuación das Administracións Públicas: eficacia,
xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación.
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Principáis documentos do expediente cidmínistfativo.

10. As Facendas Locáis. Clasificación dos ingresos. Ordenanzas fiscais. Orzcimento das Entidades Locáis:
Conceptos esenciais da súa aprobación e. execución.

11. O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. O ingreso na función pública. A carreira
admmistrativa. Adquisición e perda da condición de funcionario. Incompatibilidades. Dereitos e deberes dos
empregados públicos.

12. A Deputadón de Lugo e as súas competencias. O Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo
(BOP númet-o 202, de 03. 09. 2020).

B) MATERIAS ESPECÍFICAS.

BLO UE 1:

13. Leí 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laboráis.

14. Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.

15. A organización da prevención de riscos laboráis a nivel estatal. Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no
Traballo. Instituto Nacional de Segundade e Saúde no Traballo.

16. A organización da prevención de riscos laboráis a nivel internacional. Asociación Internacional da
Seguridade Social. A Axencia Europea para a Segundade e Saúde no Trabalío.

17. Leí 44/2003, de 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitancis. Especialidades de enfermería.

18. Real Decreto 450/2005, e 22 de abril, sobre especialidades de enfermería. Orden SAS/1348/2009, de 6 de
maio pola que se aproba & publica o programa formativo da especialidade de Enfermería do Traballo.

J9. Real Decreto 485/1997, de ]4 de abril sobre disposicións mínimas en materia de segurídade e saúde no
traballo.

20. Real Decreto 664/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores <?ue polo seu traballo están ou
puideran estar expostos a axentes biolóxicos. Cuía técnica. Axentes biolóxicos como factores de risco nos
traballadores sociosanitarios.

21. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade
e saúde no traballo.

22. Real Decreto 843/2011 de 17 de xuño, polo que se establecen os criterios básicos sobre a organización de
recursos para desenvolver a actividade sanitaria dos servizos de prevención e a súa modificación por Real
Decreto 901/2015, de 9 de outubro.

23. Real Decreto 38/2015, de 26 de fehreiro, de residuos sanitarios de Calida. Xestión da recollida, transporte e
almacenamento de residuos sanitarios.

24. As especialidades preventivas no Servizo de Prevención: Segurídade no Traballo, Hixiene industrial,
Ergonomía, Psicoloxía aplicada. Enfermería do Traballo e Medicina do Traballo.

25. A enfermidade profesional. Real decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de
enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social e establécense os criterios para a súa notificación e
rexistro.

26. A 'mcapacidade laboral: concepto, tipos e graos. Discapaddade. Aspectos diferenciáis nos distintos réximes.
Prestacións por incapaddade laboral.

27. Inspección de Traballo e Seguridade Social. Responsabilidades e sancións en materia preventiva.

28. O accidente de traballo. Etioloxía e a súa estatística. Investigación dos accidentes de traballo.

BLO UEII:

29. Metodoloxía da avaliación de riscos laboráis, Planificación da actividade preventiva.

30. A vixilancia da saúde laboral. Concepto, obxectivos e características. Resultados da valoración e actuación
posterior.

31. Protocolo de vixilancia sanitaria específica por risco laboral.

32. Protocolo de vixilancia sanitaria específica por efecto sobre a saúde.

33. Probas complementarias dos exames de saúde. A audiometría. Definición. Obxectivos, técnica da
audiometría, tipos e criterios de valoración e interpretación.

34. Probas complememarias dos exames de saúde: A espiKometría. Definición. Obxectivos. Técnica da
espirometría, calibración, contraindicacións e complicacións. Valoración e imerpretación das espirometrías.
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pros complementarias d05 exames de saúde. O electrocardiograma, técnica e mterpretación. Proba de
control - visión. Interpretación de resultados.

36. Patoloxías laboráis producidas por axentes químicos. Actuación de enfermería.
37. Pawloxías laboráis producidas por axemes físicos. Actuación de enfermena.
38. Patoloxías laboráis producidas por axentes biolóxicos. Actuación de enfermería.
39. Patoloxías laboráis producidas por factores psicosodais. Actuación de enfermería.
40. Patoloxías laboráis producidas por factores organizacionais. Actuación de enfermería.
41. Patoloxías laboráis músculo - esqueléticas. Actuación de enfermería.
42:, pclmallas de visua!ización de datos. Actuación da enfermería na prevención e vixilancia da saúde dos

43. O estrés no traballo. Factores estresores e moduladores. Actuación ante as sitaadóns laboráis estresantes.
44. O Síndrome de Burnout. Diagnóstico e avaliadón. Actuación preventiva e imervención psicosocial.
BLO UE III:

45. Investigación de enfermería na Saúde Laboral. Tipos de estudos e de técnicas de investigación.
46- Estatlstica e EPi^mioloxía laboral. Estatística descntíva e analítica. Aplicación do método epidemioióxico á
prevención dos riscos laboráis.

47. A..ccldea ePidemiolóxica- Enferm-idades transmisibles. Prevención e control das enfermidades transmisibles.
declaración obrigatoría. ,. -. --. - .........., -, ^, ^.

48. A comunicación interpersoal. Tipos de comunicación. Técnicas e habilidades de comunicativas.
49. A entrevista clínica. A empatia e a escolta activa. A importancia da entrevista clínica na valoración imcial no
proceso enfermeiro.

50. A cronobioloxía. Os ritmos biolóxicos do organismo. A organización e estfutura do tempo de traballo.
5[:. ACOSO psicolóxico "° traha"° ou mobbing. Consecuencias para o trabailador e para a orcjanizaciót
Actuación preventiva e intervención psicosocial. ' --. - r-... .. ». ̂ ...,, ^^, ^,,.

52. Carga e ^f/^o mentó/. Etioloxía e consecuencias para o traballador e para a organización. Intervendói
actuación preventiva.

53. A violencia de xénero no ámbito laboral. Plan de actuación e prevención.
54-Asdrosodependendas no medio laboral. Actuación de enfermería no tratamemo e remserdón. Estratexias
de prevención das drogodependencias.

55:Jl romoc¡°" ^^ed"cació" p(:lra fl saúde laboraL Técnicas de educación para a saúde e a súa aplicación na
/. Plans e programas de formación na saúde laboral.

56, A vacmación no ámbito laboral. Campañas de vcidnación do adulto. Inmunoprofilaxe. Actuación da
enfermeria na vacinación.

57. A bioética, principios básicos. O código deontolóxico da Enfermería. O segredo profesional.
58. A flcfuoc/ón de enfermería en situacións de urxencia, primeiros auxilios, emerxencias e accidemes laboráis
Recursos e técnicas. ' ' - --- - -. -... ^.. ^^ , », ^^, ^, ^,

59:. pla"s de Kmerxenda e autoprotección. Clasificación das situacióm de emerxencia. Organización e actuación
nun plan de emerxencia.

60. A calidade no Sistema Nacional de Saúde. Programas de calidade. Métodos de avaliación da calidade.
Pazo Provincial, a 21 de xuño de 2022. - O SECRETARIO XERALJosé Antonio Mourelle Cillero.
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