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1. Rexistro do formulario de participación na OPE

As  sol ic i tudes  de  par t ic ipac ión  no  concurso-oposic ión,  formal izaranse  no

modelo  normal izado  que  f igura  na  páxina  web  do  Serv izo  Galego  de

Saúde,  FIDES/Expedient -e /Sección de procesos/OPE.

Nun  pr imeiro  momento  a  sol ic i tude  quedará  en  estado  BORRADOR,  por  se

desexa  real izar  a lgunha  modi f icac ión,  pero  non  é  vál ida  ata  que  sexa

CONFIRMADA.  Unha  vez  conf i rmada  a  sol ic i tude  non  poderá  real izar

modi f icac ións  no formular io  e lect rónico.

No momento  de conf i rmar  a  inscr ic ión  debe  e l ix i r  a  opción  de  presentac ión

da sol ic i tude:

A)  Presencial  nun  rexistro  administrativo:  Neste  caso,  logo  de

formal izada  e lect ronicamente  a  sol ic i tude  e  en  estado  conf i rmada,  deberá

impr imi la  e  as inala  para  a  súa  presentac ión  nos  prazos  e  forma  prev is tos,

en  calquera  rex is t ro  adminis t rat ivo  ou  polos  procedementos  establec idos

no  art igo  16  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento

adminis t rat ivo común das adminis t rac ións  públ icas.  

B)  Telemática  con  cert i f icado  dixi tal  a  través  do  Fides/expedient-e :

Esta  opción  de  presentac ión  da  sol ic i tude  requir i rá  un  cer t i f icado  d ix i ta l

vá l ido:  FNMT,  DNI  e lect rónico  ou  Camerf i rma.  Neste  caso  o  estado  f ina l

da  inscr ic ión  correctamente  rex is t rada  será  o  de  CONFIRMADA-

REXISTRADA.

Teña  en  conta  que  esta  opción  de  rex is t ro  te lemát ico,  non  ex ime  da

presentac ión  da  documentac ión  acredi tat iva  asociada  á  inscr ic ión  nun

rex is t ro  adminis t rat ivo  dos  re lac ionados  no  apar tado  anter ior ;  excepto  que

se  t rate  de  requisitos  ver i f icables  automáticamente  a  través  da

Plataforma  de  intermediación  PasaXe!  habi l i tada  no  formular io  de

inscr ic ión.

Consul te  o  documento  de  Manual  para  o  rexistro  do  formular io    no  cal  se

recol len  os pasos que debe real izar  para completar  o proceso de rex is t ro.  
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2. Inscrición en máis dunha categoría

Poderá  real izar  a  inscr ic ión  en  máis  dunha  categor ía,  sempre  e  cando

reúna  os  requis i tos  de  part ic ipac ión  establec idos  para  cada  categor ía.

Nese  caso  deberá  formal izar  unha  sol ic i tude  de  part ic ipac ión  e  aboar  as

taxas correspondentes  para cada unha delas.

Non  poderá  presentarse  a  unha  categor ía/especia l idade,  se  vostede  é

persoal  estatutar io  propietar io  desa categoría/especia l idade.

3. Apartados que debe encher no formulario

Ademais  do  s is tema  de  acceso  ( l ibre,  promoción  in terna,  d iscapacidade

xeral  ou  d iscapacidade  in te lectual)  debe  encher  os  campos  de  pago  de

taxas,  acredi tac ión  de  requis i tos  e  id ioma  (galego  ou  caste lán)  no  cal

quere que se l le  fac i l i te ,  na data do exame,  o  cuest ionar io  de preguntas da

parte  común e especí f ica  da fase de oposic ión.

Tamén  deberá  declarar  no  formular io  e lect rónico  que  reúne  os  requis i tos

de  part ic ipac ión  es ix idos  na  convocator ia  segundo  a  quenda  de  acceso

pola  que opte.

4. Requisitos xerais de admisión

Debe  reunir  os  requisi tos  xerais  que  se  recol len  no  formular io :

nacional idade,  idade,  t i tu lac ión,  capacidade  funcional ,  non  ser  estatutar io

propietar io  na  categor ía  á  que  opta,  non  ter  s ido  separado  do  serv izo

mediante  expediente  d isc ip l inar io ,  de  calquera  serv izo  de  saúde  ou

adminis t rac ión  públ ica  nos  seis  anos  anter iores  á  convocator ia ,  n in  estar

inhabi l i tado  con  carácter  f i rme  para  o  exerc ic io  de  funcións  públ icas  n in,

de  ser  o  caso,  para  a  correspondente  profes ión  nun  Estado  membro  da

Unión  Europea,  e  non  ter  s ido  condenado/a  por  sentenza  f i rme  por  a lgún

del i to  cont ra a l iberdade  e  indemnidade sexual .

5.  Requisitos  específicos  de  admisión  na  quenda  de  promoción
interna
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 Ter  a  condic ión  de  persoal  estatutar io  f ixo  nout ra  categor ía  ou

especia l idade de n ive l  académico igual  ou in fer ior  á que se opta.  

 Estar  en  serv izo  act ivo  e  con  nomeamento  como  persoal

estatutar io  f ixo  durante,  polo  menos,  dous  anos  na  categoría  ou

especia l idade  de  procedencia.  Lembre  que  ao  persoal  in tegrado

no  réx ime  estatutar io  sera l le  computado,  para  os  efectos  deste

prazo,  o  tempo  de  serv izos  prestados  como  persoal  func ionar io

de carre i ra  ou persoal  laboral  f ixo.  

Nesta  quenda  de  acceso,  no  formular io  consta  a  data  do  nomeamento

como propietar io :  É  a  data  na que vostede  fo i  nomeado persoal  estatutar io

f ixo  na  categor ía  que  l le  da  acceso  á  quenda  de  promoción  in terna.  Se  a

data  non  é  correcta  pode  modi f ica la.  Se  comprobará  a  exact i tude  das

datas.  

6. Requisitos para acceder pola quenda de discapacidade xeral

Debe  ter  recoñecida  a  condic ión  legal  de  persoa  cun  grao  de

discapacidade  igual  ou super ior  ao 33 por  cento.

7. Requisitos de acceso pola quenda de discapacidade intelectual

Deberá  acredi tar  unha  d iscapacidade  in te lectual  e  que  o  grao  de

discapacidade  g lobal  recoñecido  sexa igual  ou super ior  ao t r in ta  e t res  por

cento.

8.  Acceso  pola  quenda  de  discapacidade  condicionado  ao

recoñecemento de dita condición

No  suposto  de  desexar  part ic ipar  pola  quenda  de  d iscapacidade  e  ter

sol ic i tado  o  recoñecemento  de  d i ta  condic ión,  pero  sen  terse  emit ido  polo

órgano  competente  o  cert i f icado  de  recoñecemento  do  grao  de

discapacidade:  deberán  s inalar  no  formular io  e lect rónico  de  inscr ic ión  d i ta

c i rcunstancia  no  espazo  habi l i tado  para  o  efecto,  efectuar  o  pago  da  taxa

correspondente  e achegar  a sol ic i tude  de recoñecemento  de d iscapacidade

presentada.
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Neste  suposto  resul tará  admit ido/a  pola  quenda  de  d iscapacidade  e

poderá  sol ic i tar  o  re integro  da  taxa  abonada  sempre  que  acredi te

documentalmente  ter  recoñecido  un  grao  de  d iscapacidade  igual  ou

super ior  ao  33  %,  o  ú l t imo  día  do  prazo  de  presentac ión  de  rec lamacións

contra  a  l is taxe  prov is ional  de  admit idos/exc luídos.  Nout ro  suposto

resul tará admit ido  polo  s is tema de acceso l ibre.

9. Acreditación da discapacidade

Para acredi tar  a d iscapacidade as persoas aspirantes  deben presentar:

 Copia  compulsada  que  acredi te  ter  recoñecida  a  condic ión  legal  de

persoa  cun  grao  de  d iscapacidade  igual  ou  super ior  ao  33%. No  caso

de  ser  emit ido  por  un  órgano  da  Comunidade  autónoma  poderá

ver i f icarse a t ravés de Pasaxe! .

No  caso  de  sol ic i tar  o  acceso  polo  s is tema  de  d iscapacidade  in te lectual

debe presentar  tamén:

 Ditame  técnico  facul tat ivo  que  acredi te  o  recoñecemento  dunha

discapacidade  in te lectual .

Os  códigos  das  def ic ienc ias  que  deben  constar  no  d i tame  técnico

facul tat ivo  para  poder  optar  polo  acceso  polo  s is tema  de  d iscapacidade

inte lectual ,  son os seguintes:

 2100 At raso menta l  profundo

 2101 At raso menta l  severo

 2102 At raso menta l  moderado

 2103 At raso menta l  l ixe i ro

 2104 Inte l ixenc ia  l ími te

No  caso  dos  seguintes  códigos  de  def ic ienc ias,  se  requir i rá  o  in forme  dos

Equipos  de  Valorac ión  e  Or ientac ión  de  Discapacidades,  para  a  súa

valorac ión como discapacidade in te lectual :

 2105 At raso madurat ivo

 2106 Trastorno do desenvolvemento

 2107 Trastorno cogni t ivo
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10. Pagamento de taxas

Como  norma  xera l  deberá  vostede  aboar  a  taxa  correspondente  por  cada

categoría  na  que  se  inscr iba.  Nos  apar tados  de  Información  da

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

información  sobre  o  procedemento  de  pagamento  de  taxas,  causas  de

exención ou boni f icac ión e importes  para cada categoría.  

11. Verificación de requisitos de participación a través de
PasaXe!

Poderá  rea l izarse  a  ver i f icac ión  automát ica  dos  seguintes  requis i tos  de

par t ic ipac ión  a t ravés  da  plataforma de intermediación (PasaXe!) :

– DNI /NIE.

–  Cer t i f icado  de d iscapac idade  expedido  por  un  órgano da Comunidade 

Autónoma de Gal ic ia .

–  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.

–  Tí tu lo  de  fami l ia  numerosa na Comunidade Autónoma de Gal ic ia .

Fóra  des tes  supostos  ou  cando  conste  opos ic ión  expresa  á  súa  consul ta ,

deberá  presentar  a  documentac ión  acredi ta t iva  dos  requis i tos  segundo  se

ind ica  na  base 2.5.  da convocator ia .

12. Modificación dunha solicitude xa confirmada

Se  quere  modi f icar  a  sol ic i tude,  deberá  presentar  xunto  coa  sol ic i tude  ou

unha  copia  desta,  un  escr i to  no  que  consten  os  seus  datos,  a  modi f icac ión

que  pretenda  e  unha  vez  as inado,  deberá  presenta lo  nun  rex is t ro

adminis t rat ivo,d i r ix ido  á  unidade  de  val idac ión  á  que  enviou  a  sol ic i tude

in ic ia l ,  sempre dent ro do prazo de presentac ión de sol ic i tudes.  

13. Rexistro electrónico e acreditación de méritos.
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Os  mér i tos  que  se  terán  en  conta  na  fase  de  concurso,  son  os  recol l idos

no  anexo  IV  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 .

Estos  mér i tos  deberán  estar  rex is t rados  no  s is tema  informát ico   F ides/

expedient -e.  Unha  vez  rex is t rados  na  devandi ta  apl icac ión,  deberase

impr imir  a  sol icitude de val idación  na epígrafe de “ in forme” .  

A  sol ic i tude  de  val idac ión  d i r ix i rase  a  unha  Unidade  de  Val idac ión  e

poderá  presentarse,  xunto  coa  documentac ión  acredi tat iva  dos  mér i tos

pendentes  de  val idac ión,  ata  o  ú l t imo  día  do  f in  do  prazo  de  presentac ión

de sol ic i tudes.
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