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BASES  ESPECÍFICAS  PARA  A  ELABORACIÓN  DE  LISTAXE  DE  EMPREGO 
TEMPORAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

1.-  OBXECTO  DA  BASES  ESPECÍFICAS:  ELABORACIÓN  DE  LISTAXE  DE 
ASPIRANTES  A  PRESTAR  SERVIZOS  TEMPORAIS  COMO  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO.

2.- RELACIÓN XURÍDICA: Funcionario Interino regulado no art. 10.1 do  RD 5/2015, 
do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do 
Empregado Público.

3.- CARACTERÍSTICAS DA PRAZA/POSTO/EMPREGO:            

3.1.-  DENOMINACIÓN  DA  PRAZA/POSTO/EMPREGO:  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A. 

3.2.- GRUPO DE ENCADRAMENTO: Grupo C – Subgrupo C2.

3.3.- RETRIBUCIÓNS:

As  retribucións  a  percibir  polo/a  ocupante  serán  as  corresponden  á 
praza/posto/emprego de:  Auxiliar Administrativo. 

4.- ADSCRICIÓN:  Ás distintas Unidades Administrativas,  declaradas prioritarias ou 
que formen parte de servizos públicos esenciais,  unha vez motivada a preceptiva 
necesidade urxente e inaprazable da incorporación. 

5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO: 

En  xeral  as  propias  dun  Auxiliar  Administrativo/a  que  lle  sexan  encomendadas  e 
resulten necesarias por razóns do servizo, conforme á descrición que se recolle, para 
este tipo de persoal,  no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de 
abril; e noutras disposicións que resulten de aplicación, nesta materia,  ao persoal ao 
servizo das Administracións Públicas.

 

6.-  REQUISITOS INDISPENSABLES. TITULACIÓN ACADÉMICA: 

6.1.- Requisitos Xerais:

- Titulación de graduado en educación secundaria obrigatoria e equivalentes.

6.2.-Requisitos específicos:

-  Ter coñecemento do idioma galego que se acreditará  co certificado do curso de 
perfeccionamento, Celga 4 ou equivalente. 

No caso de non ter documentación acreditativa esixida, deberase superar unha proba 
de coñecemento de lingua galega, nos termos que se recollen na Base 8 destas bases 
específicas.

7. SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO - OPOSICIÓN.

7.1. FASE DE OPOSICIÓN 
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As probas a realizar na fase de oposición serán as seguintes:

7.1.1. PROBA TEÓRICA DE COÑECEMENTOS XERAIS E ESPECÍFICOS. 

Esta proba terá carácter teórico e a súa finalidade é que as persoas aspirantes poidan 
amosar os seus coñecementos sobre as materias comúns e as materias específica 
contidas no programa (base específica 6).
 
A proba poderá consistir, segundo determine o Tribunal, en:
 
Primeira opción:
A)  Exame tipo  test  sobre  os  temas  incluídos  no  apartado  de  materias  común do 
programa. 
 
B) Exposición por escrito dun tema, ou dunha parte deste, das materias específicas do 
programa, determinado por sorteo diante das persoas participantes.  
 
Segunda opción:
Nun  exame  tipo  test  que  abranga  á  totalidade  do  programa  (materias  comúns  e 
específicas).
O Tribunal determinará:

·         O número de preguntas do exame tipo test.
·         O tempo para a realización da proba.
·         Os  criterios  de  corrección,  podendo  penalizar  no  exame  tipo  test  as 
respostas erróneas ou establecer outros criterios obxectivos de corrección.
·         A lectura pública polos aspirantes dos seus exercicios escritos sobre o tema 
específico,  así  como a realización de preguntas ou aclaracións necesarias que 
versarán sobre a materia obxecto da proba.

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria.
 
Cualificarase ata un máximo de 20 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 
10 puntos. 
 
7.1.2. PROBA PRÁCTICA. 

Esta  proba  consistirá  nun  suposto  de  carácter  práctico  sobre  as  funcións que  se 
sinalan na base específica 5.
O Tribunal determinará:

·         O  contido  do  suposto  práctico  podendo  incluír  probas  materiais  ou 
simulacros, contestación a preguntas de forma oral, contestación de probas tipo 
test,  determinación  de  itinerarios  a  seguir  (fases,  trámites,  solucións  a 
problemas, ...).
·         A lectura pública polas persoas aspirantes (sempre que o contido da proba o 
permita)  así  como  a  realización  de  preguntas  ou  aclaracións  necesarias  que 
versarán sobre a materia obxecto da proba para formar unha opinión máis precisa 
dos coñecementos práctico de cada aspirante.
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·         Os criterios obxectivos de corrección.
 
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria.
Cualificarase ata un máximo de 20 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 
10 puntos. 
 
7.2.  FASE  DE  CONCURSO.  BAREMO  DE  MÉRITOS  (puntuación  máxima  22 
puntos).

Criterios xerais para todos os apartados do baremo:

·         Só se valorarán os méritos que a xuízo do Tribunal estean acreditados conforme 
se sinala na base 9.2. das Bases Xerais.

·         Non se valorarán os méritos acreditados que non estean relacionados, a xuízo 
do Tribunal, coas funcións sinaladas na base específica 2 a excepción do apartado 
de idioma Galego que se puntuará en todos os casos.

7.2.1 Experiencia profesional (puntuación máxima de 7 puntos).

Criterios xerais:

·         O cómputo dos días de experiencia profesional realizarase conforme aos 
días acreditados no informe de vida laboral.
·         A experiencia nas Administracións Públicas e/ou nas Entidades do Sector 
Público puntuarase se a relación de servizos é funcionarial, laboral ou, se é o caso, 
autónoma.
·         No suposto de ser autónomo a puntuación realizarase segundo o tempo 
certificado polas Administracións Públicas ou polas Entidades do Sector Público 
que corresponda.
·         A puntuación da experiencia profesional en entidades privadas realizarase 
en atención a denominación dos servizos prestados que figuren no contrato de 
traballo ou na nómina.

Criterios de puntuación:

a)      Experiencia profesional nas Administracións Públicas e/ou nas Entidades do 
Sector Público: 
·         Desempeño  nas  mesmas  prazas/postos/empregos  que  se  convoca: 
Valorarase a razón de 0,084 puntos por cada 30 días de traballo. 
·         Desempeño da prazas/postos/empregos con funcións similares: Valorarase 
a razón de 0,063 puntos por cada 30 días de traballo. 

      
b)     Experiencia profesional  en Entidades Privadas:
 Desempeño do mesmo posto/emprego: Valorarase a razón de 0,042 puntos por 

cada 30 días de traballo. 
 Desempeño de postos/empregos similares: Valorarase a razón de 0,022 puntos 

por cada 30 días de traballo. 
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7.2.2. Formación académica (puntuación máxima de 2 puntos).

Criterios xerais: 

Só se puntuarán as titulacións académicas distintas daquela  que xerou o dereito á 
participación no proceso selectivo que se convoca (Base específica 6).

Criterios de puntuación:

a)      Por titulación do mesmo nivel á requirida: 0,25 puntos.

b)     Por titulación de nivel superior á requirida: 0,50 puntos.

c)      Por titulación moi relevante para o desempeño das funcións do posto: 1 punto.

7.2.3. Formación Complementaria (puntuación máxima 5 puntos).

Criterios xerais:
·         Non  se  puntuarán  as  asignaturas  ou  materias  que  formen  parte  dunha 
titulación académica, nin de masters propios.
·         Os cursos de informática valoraranse sempre que o Tribunal considere que 
son necesarios para realizar as tarefas do posto.
·         Non se puntuarán as accións formativas que non acreditan as horas de 
duración.

 
Criterios de Puntuación:

a)      Cursos, xornadas, seminarios, congresos, masters propios e similares:

 TIPO DE CURSOS PUNTUACIÓN POR HORA 

Asistencia. 0,005

Aproveitamento. 0,010

Impartir cursos. 0,020

b)     Publicacións,  proxectos ou similares puntuaranse a criterio do Tribunal  en 
función da relevancia para o desempeño do posto.

 

7.2.4. Idioma Galego (puntuación máxima 1 punto).

Criterios xerais:

·         Non se puntuará o nivel de Galego esixido na base específica 3.2.

·         O Tribunal poderá puntuar, en función da relevancia para realizar as funcións do 
posto convocado, os niveis ou cursos con puntuación superior ao outorgado ao B1. 

·         No suposto de acreditar varios documentos acreditativos do coñecemento de 
lingua galega dos reflectido na táboa seguinte só se puntuará un deles.
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Criterios de puntuación:

NIVEIS DE COÑECEMENTO DE LINGUA GALEGA

 Marco  Europeo  de Referencia  para  os idiomas 
cooficiais

 

Cursos/  titulacións 
convalidables

Puntuación

 Escola Oficial de idiomas CELGAS   

 Plan novo Plan vello    

A1
1º  Curso  do 
Nivel Básico 

1º  Curso  do 
Ciclo 
Elemental 

  0,10

A2

Certificado  de 
Nivel Básico (1º 
e  2º  Curso 
Nivel Básico)

1º e 2º Curso 
Ciclo 
Elemental

CELGA 1  0,20

B1

Certificado 
Nivel 
Intermedio  (1º 
e  2º  Curso 
Nivel 
Intermedio)

3º  Curso  de 
Ciclo 
Elemental  ou 
Certificado de 
Ciclo 
Elemental

CELGA 2  0,40

B2

Certificado 
Nivel  Avanzado 
(1º  e  2º  Curso 
Nivel 
Avanzado)

1º e 2º Curso 
Ciclo Superior 
ou Certificado 
de Aptitude

CELGA 3
Curso  de  Iniciación 
de lingua galega.

0,60

C1

  

CELGA 4

Curso  de 
perfeccionamento de 
lingua galega.

 

0,80

C2   CELGA 5 -Licenciatura  en 
Filoloxía  Galega  ou 
Filoloxía  Hispánica 

1,00
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NIVEIS DE COÑECEMENTO DE LINGUA GALEGA

 Marco  Europeo  de Referencia  para  os idiomas 
cooficiais

 

Cursos/  titulacións 
convalidables

Puntuación

 Escola Oficial de idiomas CELGAS   

(subsección  de 
galego-portugués).

 

-Grao  en  Lingua  e 
Literatura Galega, en 
estudios  de  Galego 
e  Español  e  en 
Galego e Portugués: 
Estudios Lingüísticos 
e Literarios.
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CURSOS DE LINGUAXES ESPECÍFICOS Puntuación

Curso Medio de Linguaxe Administrativa galega ou 
Curso Medio de linguaxe xurídica galega ou cursos 
que teñan a mesma validez

0,90

Curso  Superior  de  Linguaxe  Administrativa  galega 
ou Curso  Superior  de linguaxe xurídica  galega  ou 
cursos que teñan a mesma validez

0,95

 

7.2.5. Idiomas comunitarios (puntuación máxima 1 punto).

Criterios xerais:

·         O Tribunal poderá puntuar, en función da relevancia para realizar as funcións do 
posto convocado, os niveis ou cursos con puntuación superior ao outorgado ao B1. 

·         No  suposto  de  acreditar  varios  documentos  acreditativos  de  idiomas 
comunitarios dos reflectido na táboa seguinte só se puntuará un deles.

·         Non se valorarán cursos que non están incluídos na táboa de equivalencias 
realizada  con  respecto  ao  Marco  Europeo  de  Referencia  para  os  idiomas 
comunitarios.

 

NIVEIS DE COÑECEMENTO DE LINGUAS COMUNITARIAS

 Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (terase en conta 
as equivalencias con respecto ao marco europeo segundo o idioma con 
creto que se valore)

Puntuación
 Escola Oficial de idiomas

 Plan novo Plan vello

A1 1º Curso do Nivel Básico 1º Curso do Ciclo Elemental 0,10

A2
Certificado de Nivel Básico (1º 
e 2º Curso Nivel Básico)

1º e 2º Curso Ciclo Elemental 0,20

B1
Certificado Nivel Intermedio (1º 
e 2º Curso Nivel Intermedio)

3º Curso de Ciclo Elemental ou 
Certificado de Ciclo Elemental

0,40

B2 Certificado Nivel  Avanzado (1º 1º e 2º Curso Ciclo Superior ou 0,60
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NIVEIS DE COÑECEMENTO DE LINGUAS COMUNITARIAS

 Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (terase en conta 
as equivalencias con respecto ao marco europeo segundo o idioma con 
creto que se valore)

Puntuación
 Escola Oficial de idiomas

e 2º Curso Nivel Avanzado) Certificado de Aptitude

C1   0,80

C2   1,00

 

7.2.6. Superación de exercicios (puntuación máxima 1 punto).

Criterios xerais:

·         Só se puntuarán os exercicios superados nos procesos selectivos de calquera 
Administración Pública e Entidades do Sector Público realizados para cubrir, con 
carácter definitivo, prazas/postos idénticos aos convocados.  

·         Os  devanditos  exercicios  deberán  terse  superados  dentro  dos  dous  anos 
anteriores á publicación da convocatoria no BOP.

Criterios de puntuación: 0,20 puntos por exercicio superado.

7.2.7.- Entrevista curricular (puntuación máxima 5 puntos).

A entrevista terá como finalidade apreciar o grao de madurez, grao de formación xeral 
e técnica, formación e experiencia acreditadas no currículo, en relación coas funcións 
que se sinalan nas bases específicas da praza/posto/emprego ao que se opta.

Valorarase principalmente a aptitude e actitude para a praza/emprego que se convoca.

A entrevista será obrigatoria,  sendo eliminados do proceso selectivo aquelas persoas 
aspirantes que non se presenten a súa realización.

 

8.- PROBA DE GALEGO.

O  artigo  51.2  da  Lei  2/2015,  de  29  de  abril,  do  emprego  público  de  Galicia 
establece que:

“[…], para darlle cumprimento á normalización do idioma galego nas Administracións  
Públicas de Galicia e para garantir  o dereito ao uso do galego nas relacións coas  
Administracións Públicas no ámbito da Comunidade Autónoma, así como a promoción  
do uso normal  do  Galego por  parte  dos poderes  públicos  de Galicia,  nas  probas  
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selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas  
incluídas no ámbito de aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para  
aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua galega consonte a normativa  
vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter  
e, se é o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”. 

Aquelas persoas aspirantes que non acrediten o nivel  de galego sinalado na base 
especifica 6.2) deberán realizar esta proba que consistirá na tradución dun texto en 
castelán para o galego ou en galego para o castelán. 

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.

9.- PROGRAMA DE ACCESO.

A) MATERIAS COMÚNS.
 
Tema 1.-  A Constitución Española de 1978. O título preliminar da Constitución. Os 
dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns. 
Tema  2.- O  Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia.  Organización  institucional  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
Tema 3.-  Principios de actuación das Administracións Públicas:  eficacia, xerarquía, 
descentralización,  desconcentración  e  coordinación..  A  Lei  e  o  Regulamento.  As 
Ordenanzas, os Regulamentos e Bandos na Administración Local. 
Tema 4.-  O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Incompatibilidades. 
Dereitos e deberes dos empregados públicos. O código de conduta. Principios éticos e 
de conduta. 
 
B) MATERIAS ESPECÍFICAS.
 
Tema 1.- O municipio como entidade local: concepto e elementos. O termo municipal. 
A poboación. Organización Municipal: Órganos de decisión colexiados e unipersonais 
e organización complementaria.  
Tema  2.-  Os  actos  administrativos:  concepto,  elementos  e  clases.  Requisitos:  a 
motivación  e  a  forma.  A  eficacia  dos  actos  administrativos.  Termos  e  prazos. 
Requisitos. Validez e eficacia. 
Tema  3.- Os  dereitos  dos  cidadáns  en  relacións  coa  Administración  Pública.  Os 
interesados: concepto de interesado. 
Tema  4.-  O  procedemento  administrativo.  Fases  do  procedemento  administrativo 
común. Os rexistro administrativos. A ordenación e a instrución.  
Tema 5.- Concepto de documento, rexistro e arquivo. Funcións do rexistro. O dereito 
de  acceso  dos  cidadáns  aos  arquivos  e  rexistros  administrativos.  O  expediente 
administrativo. Os documentos administrativos. Concepto. Clases. Soportes.
Tema  6.-  A  notificación  das  resolucións  e  actos  administrativos  dos  órganos 
administrativos.  Condicións xerais  para  a práctica  das notificacións.  A práctica  das 
notificacións a través de medios electrónicos. A práctica das notificacións en papel. 
Supostos de notificacións por medios non electrónicos. A publicación.
 
Cervantes, …… de ………………. de 2018.
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   Dilixencia: As presentes bases especificas para a elaboración de listaxe de emprego 
temporal de auxiliar administrativo foron aprobadas pola Xunta de Goberno local en  
sesión celebrada o 16 de maio de 2018.
Cervantes, na data da sinatura electrónica ao marxe
A secretaria

Alejandra D. Fandiño Sánchez

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
		xestiona esPublico - Concello de Cervantes
	2018-05-21T12:29:08+0200
	Cervantes
	FANDIÑO SANCHEZ ALEJANDRA DOLORES - 32830047P
	O acepto




