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Quen pode participar nas probas selectivas convocadas polo Servizo
Galego de Saúde?

Para  poder  par t ic ipar  nas  probas  se lec t ivas ,  os  aspi rantes  deberán  reuni r ,  na

data  de  terminac ión  do  prazo  de  presentac ión  de  so l ic i tudes,  os  requis i tos  que

se  ind ican  na  base  segunda  da  convocator ia  e  mante los  has ta  o  momento  da

toma de poses ión.  

Non  poderán  par t ic ipar  aquelas  persoas  que  teñan  a  condic ión  de  persoal

es tatutar io  f ixo  na  mesma  categor ía ,  por  exemplo,  non  poderá  presentarse  á

categor ía  de  Méd ico/a  de  Fami l ia  de  atenc ión  pr imar ia ,  aquela  persoa  que  sexa

propietar io /a  nesa  categor ía ,  pero  s i  poderá  presentarse  á  categor ía  de

enfermeiro/a  se reúne  o res to de  requis i tos .

Como podo inscribirme no proceso?

Debe  cubr i r  unha  única  so l ic i tude  de  par t ic ipac ión,  en  modelo  normal izado,  a

t ravés  da  Of ic ina  V i r tua l  do  Profes ional :  F IDES/Expedient -e/secc ión  de

Procesos/ Inscr ic ión  OPE.

Despois  formal izar  e lec t ron icamente  d i ta  so l ic i tude  no  F ides ,  poderá  optar  por

dúas  opc ións  de  presentac ión  da  so l ic i tude:

a)  Presencial  nun rexistro  administrat ivo.

b)  Telemát ica  con  cert i f icado  dixi ta l  a  t ravés  do  Fides/Expedient-e:  Esta

opc ión  de  presentac ión  da  so l ic i tude  requi r i rá  un  cer t i f icado  d ix i ta l  vá l ido:

FNMT,  DNI  e lec t rón ico  ou  Camer f i rma.

En  todo  caso  deberá  presentar  nun  rex is t ro  admin is t ra t ivo  a  documentac ión  que

acredi ta  que  reúne  os  requ is i tos  de  par t ic ipac ión  ou  a  ver i f icac ión  de  d i tos

requis i tos  mediante  a  p la taforma  de  in termed iac ión  (PasaXe!)  habi l i tada  a

t ravés  de  F ides /Expediente-e.

No  anexo  VI  da  convocator ia  poderá  atopar  de  manei ra  deta l lada  todas  as

ins t ruc ións  de  acceso ao expediente  e lec t rón ico(FIDES).
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Ten  máis  in formac ión  sobre  como  real izar  o  proceso  de  inscr ic ión  nos

apar tados  des ta  web  de  Información  inscrición  OPE   e  Manual  de  rexistro

do formular io de inscrición

Que outros documentos debo entregar no prazo de presentación de
solicitudes?

 Fotocop ia  do  NIF/NIE/Pasapor te .  As  persoas  que  accedan  pola  quenda  de

promoc ión  in terna  non  terán  que  presentar  fo tocopia  do  DNI  ou

pasapor te.

 Fotocop ia  compulsada  do  t í tu lo  es ix ido  para  o  ingreso  na  cor respondente

categor ía /espec ia l idade.

 Xust i f icante  do  pago  da  taxa,  xa  sexa  to ta l  ou  boni f icada.  Nos  supostos

de  boni f icac ión  ou  exenc ión  do  pago  de  taxa  deberá  acredi tar

documenta lmente  as  c i rcunstanc ias  que  dean  lugar  á  boni f icac ión  ou  á

exenc ión.

 A  sol ic i tude  de  va l idac ión  de  mér i tos ,  achegando  toda  a  documentac ión

acredi ta t iva  dos  mér i tos  que  non  f iguren  va l idados  no  seu expedien te  nos

termos  que  se ind ican  no Anexo V.

 Se  posúe  o  CELGA  que  se  requi re  na  súa  categor ía ,  ou  o  t í tu lo

equiva len te  debidamente  homologado  polo  órgano  competente  en  mater ia

de  pol í t ica  l ingüís t ica  da  Xunta  de  Gal ic ia  deberá  presentar  a

documentac ión  que  o  acredi te  aos  efec tos  de  resul tar  exento  da

real izac ión  do  exerc ic io  de  l ingua  galega,  nos  termos  expresados  na

convocator ia .

 Outra  documentac ión  acredi ta t iva  da  condic ión  de  d iscapac idade  xera l  ou

inte lec tua l  de  ser  o  caso.

Non  terá  que  presentar  a  fo tocopia  do  t í tu lo  es ix ido  n in  o  Celga,  se  xa  constan

en es tado  va l idado en F ides /expedient -e.

Exis te a opc ión  de  ver i f icac ión   de  cer ta  documentac ión  a través da plataforma

de  intermediación  (PasaXe!)  habi l i tada  no  formular io  de  inscr ic ión,  como  é  a
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re la t iva  ao  DNI /NIE;  cer t i f icado  de  d iscapac idade  e  t i tu lo  de  fami l ia  numerosa

expedidos  por  un  órgano  da  Comunidade  Autónoma  e  condic ión  de  demandante

de  emprego  no  ter r i tor io  nac ional  e  de  non  ser  perceptor  de  pres tac ión  ou

subs id io  por  desemprego.

Hai que pagar algunha taxa por participar nestas probas selectivas?
Existe algún motivo de bonificación ou exención da taxa? Como e
onde debe aboarse a dita taxa?

Como  norma  xera l  deberá  vos tede  aboar  a  taxa  cor respondente  por  cada

categor ía  na  que  se  inscr iba.  Nos  apar tados  de  Información  para  a

autol iquidación  de  taxas   e  Modelo  de  autol iquidación  de  taxas       ten

in formac ión  sobre  o  procedemento  de  pagamento  de  taxas ,  causas  de  exenc ión

ou boni f icac ión  e  impor tes  para  cada categor ía .  

Que ocorre se me equivoco á hora de encher a instancia ou quero
modificala unha vez gravada? Que debo facer se desexo modificar a
miña solicitude unha vez pagada a taxa?

As  modi f icac ións  que,  con  carác ter  excepc ional ,  resul te  necesar io  que  efec túe

o/a  aspi rante  na lgún  dos  datos  cont idos  na  so l ic i tude  de  par t ic ipac ión  impresa

efec tuaranse  mediante  escr i to  d i r ix ido  á  mesma  unidade  de  va l idac ión  á  ca l  se

di r ixa  a  ins tanc ia  de  par t ic ipac ión  e  no  ca l  se  ind icará  con  c lar idade  a

modi f icac ión  que se pretende.  

Tal  so l ic i tude  de  mod i f icac ión  deberá  presentarse,  xunto  coa  ins tanc ia  que

modi f ica  ou  copia  des ta,  a  t ravés  do  procedemento  e  prazo  prev is tos  na

c láusula  5.1  e 5.2  da  convocator ia .

Transcorr ido  o  prazo  para  a  presentac ión  de  so l ic i tudes,  non  se  admi t i rán  as

modi f icac ións  das  so l ic i tudes  prev iamente  presentadas.

Se  a  taxa  aboada  se  cor responde  coa  cont ía  que  l le  cor responde  aboar  unha

vez  rea l izada  a  mod i f icac ión  non  terá  que  facer  nada.  Nout ro  caso,  deberá

proceder  ao  pago.

Que importancia teñen os datos persoais que figuren na solicitude de
participación?
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O  domic i l io  que  f igure  na  so l ic i tude  cons iderarase  como  o  único  vá l ido  aos

efec tos  de  not i f icac ións ,  sendo  responsabi l idade  exc lus iva  do/a  aspi rante  tanto

o  er ro  na  súa  cons ignac ión,  como  a  comunicac ión  ao  Serv izo  Galego  de  Saúde

de  ca lquera  cambio  do  mesmo.  O  mesmo  será  apl icable  aos  out ros  med ios  de

comunicac ión  pos ib les ,  como os  te lé fonos  de  contac to  e o cor reo  e lec t rón ico.

Que pasa se os datos non son certos?

Lembre  que  a  cons ignac ión  de  datos  fa lsos  na  so l ic i tude  ou  na  documentac ión

achegada  polos /as  aspi rantes  sanc ionarase  coa  anulac ión  da  so l ic i tude,  sen

prexuízo  das  demais  medidas  legais  que  cor respondan.

Que méritos se valoran neste proceso selectivo?

Os  mér i tos  que  se  teñen  en  conta  na  fase  de  concurso  son  os  recol l idos  no

Anexo  IV  da  convocator ia  e  valoraranse  con  referencia  ao  día

inmediatamente  anter ior ,  inc lus ive,  ao  da  publ icac ión  da  convocator ia  no

Diar io  Of ic ia l  de  Gal ic ia .

Os  mér i tos  deberán  es tar  deb idamente  rex is t rados  no  s is tema  in formát ico

Fides /Expedient -e  e  acreditados  dentro  do  prazo  de  presentación  de

sol ic i tudes  na forma es tablec ida  no  Anexo V da convocator ia .

Pode subsanarse a documentación acreditativa de méritos?

Por  t ra tarse  dun  procedemento  de  concorrenc ia  compet i t iva  non  se  admi t i rá ,

unha  vez  rematado  o  prazo  de  presentac ión  de  ins tanc ias  e  para  os  efec tos  da

súa  va lorac ión  nes te  proceso,  n ingunha  documentac ión  acredi ta t iva  de  novos

mér i tos  aínda  que  consten  rex is t rados  no  expediente  e lec t rón ico,  agás  aquela

documentac ión  que,  es ix ida  no  Anexo  V  e  constando  documenta lmente  ter  s ido

sol ic i tada  polo/a  in teresado/a  ao  organismo  ou  ent idade  competente  no  prazo

de  presentac ión  de  so l ic i tudes  ou  nun  momento  anter ior ,  es ta  non  fose

recepc ionada  polo/a  in teresado/a  no  ind icado  prazo,  suposto  en  que  se  admi t i rá

a  súa  presentac ión  no  prazo  de  rec lamac ión  cont ra  a  l is ta  prov is ional  de

admi t idos /exc luídos .  

Fóra  des te  suposto  e  prazo  non  se  admi t i rá  a  presentac ión  de  n ingunha

documentac ión  acredi ta t iva  de  novos mér i tos .
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Como podo consultar os temarios e os baremos de aplicación neste
proceso?

Debe  acudi r  á  resoluc ión  da  convocator ia  publ icada  para  cada  categor ía  para

consul tar  o  programa  das  probas  se lec t ivas  (Anexo  I I ) ,  o  desenvolvemento  dos

exerc ic ios  da  fase  de  opos ic ión  (Anexo  I I I )  e  os  baremos  de  apl icac ión  na  fase

de concurso (Anexo IV) .

Quen pode solicitar adaptación de tempo/medios?

Os/as  aspi rantes  con  d iscapac idade,  opten  ou  non  opten  por  par t ic ipar  na

quenda  reservada  a  persoas  con d iscapac idade,  poderán  so l ic i tar  adaptac ión  de

tempo  e/ou  medios  para  a  rea l izac ión  dos  exerc ic ios .  Os/as  in teresados/as ,

agás  causas  sobrev idas ,  deberán  formular  a  cor respondente  pet ic ión  concreta

na  so l ic i tude  de  par t ic ipac ión  na  que  deberán  ref lec t i r  con  c lar idade  as

neces idades  especí f icas  que  ten  o/a  candidato /a  para  acceder  ao  proceso  de

selecc ión  en  condic ións  de  igualdade,  debendo  achegar  o  Di tame  Técnico

Facul ta t ivo  emi t ido  polo  órgano  técnico  de  cual i f icac ión  do  grao  de

discapac idade  competente,  acredi tando  de  forma  f idedigna,  a /s  def ic ienc ia/s

permanente /s  que deron  or ixe  ao  grao de d iscapac idade  recoñec ido.  
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