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SERVIZO DE RRHH-SELECCIÓN, PROMOCIÓN E CARREIRA

Anuncio

CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NA PUBLICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O
PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA O INGRESO, COMO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA NA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, EN OITO (8) PRAZAS DENOMINADAS AUXILIAR DE SALA, INCLUÍDAS NA
OEP DO ANO 2019.

Por acordó da Xunta de Gobernó de data 29. 04. 2022, aprobase a convocatoria e as bases específicas que rexerán
o procedemento selectivo para o ingreso, como persoal funcionario de carreira na Deputación Provincial de Lugo,
en oito prazas denominadas Auxiliar de Sala, incluidas na Oferta de Emprego Público do ano 2019, acceso libre,
polo sistema de concurso - oposición libre.

Producíndose erro material na publicación das bases específicas (BOP núm. 105, do 09.05.2022), concretamente
no referido ao punto 9 (PROGRAMA DE ACCESO), e considerando o establecido no artigo 1 09.2 da Lei 39/201 5 do
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas que textualmente di: "As
Administrcicións públicas pederán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos
interesados, os erros materiais de feito o aritméticos,existentes nos seus actos", publícase de novo o punto 9 das
ditas bases específicas (PROGRAMA DE ACCESO), unha vez emendado de oficio o erro, substituíndo así ao
publicado no BOP núm. 1 05, do 09.05.2022.

A) MATERIAS COMÚNS

1. A Constitución Española de 1978. Características e estrutura. Principios Xerais. Dereitos e deberes fundamentáis
dos españois.

2. A organización territorial do Estado. Distintas Administracións Públicas. A Administración xeral do Estado. A
Administración Autónoma Galega. A Administración Local.

3. 0 réxime local español. Clases de entidades locáis. Organización municipal. Competencias municipais.
Organización Provincial. Competencias provinciais. A Deputación Provincial de Lugo: organización
administrativa. O Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo ( BOP número 202, de 3 de setembro
de 2020)

4. 0 persoal ao servizo das entidades locáis. Os funcionarios públicos: clases e selección. Situacións
administrativas. Provisión de postas de traballo. O persoal laboral: tipoloxía e selección. Dereitos e deberes do
persoal ao servizo da administración local.

B) MATERIAS ESPECIFICAS

5. Noción de patrimonio. O patrimonio histórico Español, regulación estatal e autonómica.

6. Historia do museo en España, nacemento e etapas fundamentáis nos sáculos XIX e XX. Panorama
contemporáneo: Función e concepto de museo. Tipoloxías de museos, organización, xestión e financiación.
Contexto europeo. A xestión de calidade ñas institucións museísticas.

7. A Rede Museística da Deputación de Lugo. Historia dos museos que a integran e das coleccións que albergan.
Peculiaridades de cada un dos cairo museos e estratexias de mediación e intercomunicación coas respectivas
contornas.

8. A Rede Museística da Deputación de Lugo como referente da Museoloxía Social. Os Museos inclusivos e saciáis.
Pautas para a atención de visitantes individuáis ou a colectivos con dificultades cognitivas e de exclusión social.

9. A Historia e contidos das coleccións de Belas Artes dos catro museos da Rede Museística dende a Museoloxía
Social. Estratexias e actividades de mediación con diferentes tipos de visitantes, contornas e contextos (online
e presencial)

10. A Historia e contidos das coteccións de Etnografía dos catro museos da Rede Museística dende a Museoloxía
Social. Estratexias e actividades de mediación con diferentes tipos de visitantes, contornas e contextos (online
e presencial)

11. A Historia e contidos das coleccións de Artes decorativas dos catro museos da Rede Museística dende a
Museoloxía Social. Estratexias e actividades de mediación con diferentes tipos de visitantes, contornas e
contextos (online e presencial)

12. A Historia e contidos das coleccións de Arqueoloxía e Historia dos catro rrwseos da Rede Museística dende a
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13. As coleccións do Museo Provincial do Mar. Historia, contido. O

14. As coleccións do Pazo de Tor. Historia e contido.

1 5. As coleccións do Museo San Paio de Narla. Historia e con do.
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16. Políticas de igualdade de xénero. A Leí Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres
e homes. Políticas contra a Violencia de Xénero. A Leí Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de
Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Políticas saciáis dirixidas á atención a persoas con
discapacida,de e/ou dependentes. A perspectiva de xénero na interpretación do patrimonio e nos museos:
obxectivos e análise desde unha visión transversal.

1 7. O auxiliar de sala como dinamizador e mediador/a cultural: A atención e información aos visitantes individuáis
e en grupo. As Visitas guiadas/mediadas a grupos e colectivos en xeral. Visitas guiadas adaptadas para
perseas con discapacidade. A elaboración de accións e actividades didácticas.

18. Os dereitos dos cidadáns ante a administración pública. A administración ao servizo da persea usuaria. Público
potencial na Rede Museística. Medidas organizativas, estratéxicas e de mediación no que respecta a atención
aos visitantes atendendo aos diferentes colectivos. Acollida e información ao cidadán. Control de visitantes.

19. Elaboración de actividades didácticas online e vinculación coa comunidade a distancia nos catro museos da
Rede Museística. Museos, Territorio, comunidade.

20. A Rede Museística na súa dimensión dixital: a programación multicanle e novos modos de relación.

Pazo Provincial, 09 de maio de 2022. - O SECRETARIO XERALJosé Antonio Mourelle Cillero.
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