
 

 
 
PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO COMO PERSOAL FUNCIONARIO/A DE 
CARREIRA EN 3 PRAZAS DENOMINADAS AUXILIAR A.X, INCLUÍDAS NAS OEP DOS 
ANOS 2019 E 2021 (1 COTA XERAL E 2 COTA DE RESERVA A PERSOAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES) 

 

A) APERTURA PRAZO PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:  20 días naturais a partir do seguinte o 
da publicación no BOE do extracto da convocatoria e bases, isto é, do sábado día 23.07.2022 ao 
xoves día 11.08.2022. 

 

B) PUBLICACIÓN BASES 

a) Bases Xerais BOP núm. 101, do 06.05.2021 

b) Convocatoria e Bases Específicas: BOP núm. 134, do 13.06.2022 

c) Sistema selectivo: oposición libre. 

 

C) PRESENTACIÓN SOLICITUDE 

C1 - TELEMÁTICA 

A través da Sede Electrónica da Deputación de Lugo accedendo con certificado dixital ao 
Catálogo de Servizos- Recursos Humanos onde se cubrirá a solicitude, e se incorporarán os 
documentos que se sinalan ano apartado D) que deberán ser orixinais ou con código de 
verificación. 

C2 - REXISTRO XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

O modelo de solicitude estará dispoñible na páxina web da Deputación de Lugo, no  apartado 
temas - recursos humanos - oferta de emprego - funcionarial (pdf anexo as bases xerais ou en 
formato editable). 

Deberase levar correctamente cuberta a solicitude, asinala e presentala xunto cos documentos 
que se sinalan no apartado D) que, de se lo caso, serán compulsados pola persoa encargada no 
rexistro. 

C3- Calquera outro lugar dos sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedementos administrativo común das administracións públicas. 

  



 

 
 

D) DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE COA SOLICITUDE 

a) Titulación académica oficial esixida na base específica 5.1 (Graduado/a en ESO ou 
equivalente); 

b) Acreditación do nivel de galego esixido na base específica 5.2 (Celga 4); 
c) Documento Nacional de Identidade; 
d) Xustificante do pagamento da taxa segundo o establecido na base xeral 5.5; 
e) Certificado de discapacidade (se fora o caso). 

 

E) COANTÍA DA TAXA E FORMA DE ABONO  

E.1 COANTÍA DA TAXA: 

 Taxa xeral: 15€ 

 Taxa reducida: 3,75€ para o que haberá que presentar: 

1. Certificación do servizo público de emprego que acredite a condición de persoa 
desempregada;   

2. Certificación de non percibir prestación de desemprego na súa modalidade contributiva. 

E.2 FORMA DE PAGAMENTO 

1. Na Tesouraría da Deputación Provincial en efectivo; 
2. Xiro postal ou transferencia bancaria ao número de conta: ES04-2080-0163-8531-1000-

0423 de ABANCA. 


