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AdministrAción LocAL
municipAL
ValdoViño

Aprobación das bases e da convocatoria para cubrir praza de Educador/a Social. Concello de Valdoviño

ANUNCIO

Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía núm. 20/2023 de data 16 de xaneiro do 2023, as bases e a convocatoria 
para cubrir a praza incluída na OEP do ano 2021 mediante concurso-oposición como persoal laboral de Educador/a Social, 
publicase dita resolución coas bases reguladoras da convocatoria e ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que 
será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial do Estado.

BASES ESPECIFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICION COMO PERSOAL LABORAL, DUN EDUCADOR/A FAMILIAR INCLUIDA NA OFERTA DE EMPREGO PUBLI-
CO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO DO ANO 2021.

PRIMEIRA.- OBXECTO E PREVISION XERAIS

1.  As presentes bases teñen por obxecto a regulación da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, mediante 
concurso – oposición como persoal laboral dun educador/a familiar.

2.  O sistema empregado será o de concurso – oposición, que se desenvolverá con arranxo ao previsto nas presentes 
bases.

SEGUNDA.- CARACTERISTICAS DA PRAZA CONVOCADA

•	 Clase	de	persoal:	persoal	laboral.

•	 Denominación	do	posto:	educador/a	familiar.

•	 Clasificación:	grupo	A2,	escala	de	Administración	especial,	subescala	técnica.

•	 Funcións	a	desenvolver	na	praza:

 o	 En	xeral	as	funcións	relativas	aos	Servizos	Sociais	Comunitarios	Básicos.

 o	 En	particular:

•	 Detección	e	intervención	nas	unidades	familiares	en	situación	de	vulnerabilidade,	risco	ou	conflito.

•	 Visitas	a	domicilio	e	seguimento	das	familias	con	menores	a	cargo.

•	 Elaboración	de	informes	sociofamiliares.

•	 Realización	de	campañas	de	sensibilización	e	intervención	sociocomunitaria.

•	 Elaboración	e	posta	en	marcha	de	proxectos	socioeducativos	nos	centros	educativos.

•	 	Coordinación	cos	axentes	sociais	que	interveñen	no	plan	de	traballo	(centros	educativos,	centros	de	saúde,	entida-
des sociais, servizos sociais especializados …)

•	 Control	e	seguimento	da	execución	e	cumprimento	de	obxectivos.

•	 	Elaboración	de	memoria	 técnicas	descritivas	do	 traballo	 realizado	en	cada	un	dos	casos	e	para	cada	unha	das	
institucións.

•	 Planificación,	seguimento	e	avaliación	de	programas	en	materia	de	igualdade.

•	 	Deseño	de	accións	de	sensibilización	e	formación	en	materia	de	igualdade	de	oportunidades	e	prevención	da	violen-
cia	de	xénero.

•	 Coordinación	dos	Servizos	de	conciliación	familiar	e	de	atención	á	infancia.

•	 Xestión	de	subvencións	e	instrumentos	de	financiamento	relacionados	coas	materias	do	posto.

•	 Calquera	outra	relacionada	co	posto.

•	 Xornada	de	traballo:	completa.

•	 Retribucións:	as	propias	do	seu	grupo	e	subgrupo	de	clasificación	profesional.
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TERCEIRA. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

Para tomar parte nesta convocatoria e proceso selectivo, os/as aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, 
referidos	á	data	en	que	remate	o	prazo	de	presentación	de	solicitudes	de	participación:

a)  Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de 
abril, de Emprego Público de Galicia, e restante normativa concordante, permita o acceso á praza convocada.

b)  Posuír as capacidade e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das función ou tarefas 
correspondentes.

As persoas con discapacidade compatible coas tarefas e funcións correspondentes á praza convocada poderán con-
correr en igualdade de condicións que o resto dos/as aspirantes, coas adecuacións no seu caso necesarias para o 
desenvolvemento do proceso selectivo; aplicándose, a tal efecto, o establecido da Orde PRE/1822/2006, de 9 de xuño, 
publicada no BOE do 13 de xuño de 2006, polo que se establecen os criterios para adaptación de tempos adicionais nos 
procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade. Para estes efectos, os tribunais 
poderán requirir informe ou colaboración doutros órganos administrativos ou da administración sanitaria.

c)	Ter	cumpridos	dezaseis	anos	de	idade	e	non	exceder,	se	é	o	caso,	da	idade	máxima	de	xubilación	forzosa.

d)  Estar en posesión, ou estar en condicións de obtelo antes do remato do prazo de presentación de solicitudes, do 
título	de	Grao	ou	Diplomatura	en	Educación	Social.

No caso de que as ditas titulacións se obtivesen no estranxeiro, deberase ter concedida a correspondente credencial 
de	homologación,	 segundo	o	Real	Decreto	967/2014,	do	21	de	novembro	 (BOE	do	22	de	novembro),	 o	Real	Decreto	
1837/2008,	de	8	de	novembro,	polo	que	se	incorporan	ao	ordenamento	xurídico	español	a	Directiva	2005/36/CE	do	Par-
lamento	Europeo	e	do	Consello,	de	7	de	setembro,	e	a	Directiva	2006/100/CE	do	Consello,	de	20	de	novembro,	relativa	ao	
recoñecemento	de	cualificacións	profesionais,	así	como	a	determinados	aspectos	da	profesión	(BOE	do	20	de	novembro),	
ou calquera outra normativa concordante vixente ao respecto.

e)  Non estar separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou 
dos	órganos	constitucionais	ou	estatutarios	das	Comunidades	Autónomas,	nin	atoparse	en	inhabilitación	absoluta	
ou	especial	para	emprego	ou	cargo	público	por	resolución	xudicial	(cando	se	trate	de	acceder	ao	corpo	ou	escala	de	
funcionarios/as do que a persoa tivera sido separada ou inhabilitada).

No caso de ser nacional de outro Estado, non atoparse inhabilitado/a ou en situación equivalente nin ter sido sometido/a 
a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público e/ou a esta praza 
obxecto da convocatoria.

f)	 	Estar	en	posesión,	ou	en	condicións	de	obtelo	antes	de	remate	do	prazo	de	presentación	de	solicitudes,	do	CELGA	
4	ou	acreditación	do	coñecemento	de	lingua	galega	equivalente.

A dita acreditación do coñecemento de lingua galega realizarase de conformidade ao previsto na normativa de apli-
cación;	con	arranxo	ao	Sistema	de	Certificación	de	Lingua	galega	(CELGA)	actualmente	vixente,	ou	as	súas	certificacións	
equivalentes,	debidamente	homologadas	polo	órgano	competente	en	materia	de	política	lingüística	da	Xunta	de	Galicia	(nos	
termos	do	previsto	na	Orde	de	16	de	xullo	de	2007,	e	Orde	de	10	de	febreiro	de	2014,	que	modifica	a	anterior,	ao	respecto	
dos certificados oficiais acreditativos dos niveles de coñecemento de lingua galega).

En todo caso, e con arranxo ao previsto no artigo 51.2 da Lei do Emprego Público de Galicia, os/as aspirantes que non 
acrediten	o	dito	coñecemento	da	Lingua	Galega	(CELGA	4	u	equivalente),	ou	estar	en	condicións	de	obtelo	dentro	do	prazo	
de presentación de solicitudes, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega, de conformidade 
ao	previsto	na	base	sétima,	e	que	cualificará	ao/á	aspirante	como	apto/a	ou	non	apto/a.

g) Estar en posesión do permiso de circulación tipo B.

CUARTA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACION

1.  As persoas interesadas en participar na convocatoria e proceso selectivo deberán presentar, segundo modelo-tipo 
que	figura	como	Anexo	II	destas	bases,	instancia	dirixida	á/ao	Sr.	alcalde	no	Rexistro	Xeral	do	Concello	ou	na	forma	
establecida no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administra-
cións públicas.

2.  As persoas coa condición legal de discapacidade deberán facelo constar na solicitude, indicando se precisan adap-
tacións para realizar as probas.

Os/as aspirantes que teñan a condición legal de persoas con discapacidade, con grao igual ou superior ao 33%, terán 
que presentar certificación dos órganos competentes que acrediten tal condición, xunto con acreditación da compatibilida-
de co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.
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3.	Ás	solicitudes	de	participación	deberá	xuntárselles	a	seguinte	documentación:

	 a.		Copia	do	DNI,	pasaporte	ou	 identificativo	equivalente	e	acreditativo	da	 identidade	e	nacionalidade	da	persoa	
aspirante.

	 b.		Copia	 do	 título	 (ou	 certificado	 acreditativo	 equivalente)	 acreditativo/xustificativo	 de	 estar	 en	 posesión,	 ou	 en	
condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias, do título requirido para participar 
na convocatoria e proceso selectivo, segundo o sinalado na base 3.d.

	 c.	 	Copia	de	documento	acreditativo/xustificativo	de	estar	en	posesión,	ou	en	condicións	de	obtelo	antes	do	remate	
do prazo de presentación de instancias, do nivel coñecemento da lingua galega requirido segundo o sinalado na 
base	3.f	(CELGA	4	ou	equivalente).

	 d.	Xustificante	do	pago	das	taxas.

As	persoas	aspirantes	deberán	ingresar	a	cantidade	de	40,00	€,	de	conformidade	co	disposto	no	artigo	5,	concepto	
4	da	Ordenanza	Fiscal	reguladora	da	taxa	pola	participación	en	probas	selectivas	do	Concello	de	Valdoviño.	O	dito	importe	
poderase	facer	efectivo	mediante	carta	de	pago	expedida	polo	Concello	ou	a	través	de	transferencia	bancaria	na	conta	do	
Concello	de	Abanca:	IBAN	ES47	2080	0213	5431	1000	0026,	especificando	dereitos	de	exame	para	educador/a	social.

En ningún caso a presentación e pago de taxa por dereito de exame suporá a substitución do trámite de presentación 
de instancia.

De	conformidade	co	disposto	no	artigo	6	da	citada	Ordenanza	Fiscal,	aplicaranse	as	exencións	e	bonificacións	previstas.

	 e.		Os	méritos	alegados	para	a	súa	valoración	na	fase	de	concurso,	xunto	con	copia	da	documentación	acreditativa	
destes,	segundo	o	previsto	a	continuación	e	segundo	o	modelo	de	autovaloración	(anexo	III).

A	dita	relación	de	méritos	achegarase	segundo	a	orde	fixada	na	base	sétima,	e	acompañaranse	copias	dos	documentos	
xustificativos / acreditativos dos mesmos. Advírtese, a este respecto, que non se terán en conta, nin serán obxecto de valo-
ración,	aqueles	méritos	que	non	teñan	sido	achegados	nin	debidamente	acreditados,	na	forma	e	con	arranxo	aos	criterios	e	
prazo sinalados nestas bases. Así, aqueles que se acheguen ou acrediten fóra do prazo sinalado, serán considerados como 
achega de documentación fóra de prazo e, polo tanto, non susceptibles de valoración; sen prexuízo dos supostos excepcio-
nais nos que, previo acordo expreso do Tribunal, se poida requirir aclaración, documentación/información aclaratoria e/ou 
adicional	sobre	outra	anterior	achegada	en	prazo.	No	anexo	III	recóllese	o	modelo	de	valoración	de	méritos,	que	deberá	ser	
cuberto e aportado xunto coa solicitude de participación, acompañada de todos os documentos acreditativos dos mesmos.

4.		A	antedita	acreditación	documental	realizarase	mediante	a	achega	de	copias	simples,	sen	necesidade	de	cotexo	
das mesmas; sen prexuízo de que, ao abeiro do disposto no artigo 28 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Pro-
cedemento	Administrativo	Común	das	Administracións	Públicas	(ou	aqueloutras	previsións	normativas	análogas/
concordantes e/ou substitutivas), se poida requirir a posterior presentación de documentación/información orixinal 
e o cotexo.

5.  O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de 20 días naturais, contados dende o 
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e 
forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

QUINTA.- ADMISION DE ASPIRANTES.

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará Resolución, pola que se declarará aprobada a listaxe 
provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación do motivo de exclusión e, de ser o caso, o prazo estipulado 
para a presentación de emendas.

No caso de que no citado prazo non se presentasen reclamacións contra a lista provisional, ou non houbera ningún 
aspirante excluído, entenderase a mesma como definitiva.

Dita	resolución	publicarase	no	Boletín	Oficial	da	Provincia,	na	Sede	electrónica	do	Concello	e	no	Taboleiro	de	anuncios.

Nesta mesma publicación farase constar o día, hora e lugar de realización da primeira proba. Igualmente, na mesma 
resolución farase constar a designación do Tribunal.

En	calquera	caso,	deberá	mediar	como	mínimo	un	prazo	de	48	horas	entre	a	publicación	da	resolución	na	que	se	fixe	
o lugar e data de realización da primeira proba e a realización da mesma.

O	chamamento	para	posteriores	exercicios	farase	mediante	a	publicación	na	sede	electrónica	do	Concello	e	no	Tabo-
leiro de Anuncios.

Neste suposto, os anuncios de celebración das sucesivas probas deberán facerse públicos polo órgano de selección 
nos	locais	onde	se	celebrou	a	proba	anterior	e	na	sede	electrónica	no	Concello	e	no	Taboleiro	de	Anuncios	con	doce	horas,	
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polo menos, de antelación ao comezo deste, se se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro horas se se trata de un 
novo.

SEXTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN

O tribunal, cuxa composición adecuarase aos criterios de imparcialidade e profesionalidade, así como aos restantes 
requisitos	previstos,	ao	efecto,	pola	normativa	de	aplicación	(artigos	60	do	Texto	refundido	da	Lei	do	Estatuto	básico	do	
empregado público e 59 da Lei de Emprego público de Galicia), será nomeado por resolución de alcaldía, que se publicará 
xunto coa aprobación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas e data de realización da primeira proba.

O número dos membros do Tribunal non será inferior a cinco, e deberán posuír igual ou superior nivel de titulación á 
esixida para o acceso á praza convocada. O tribunal estará integrado por un Presidente/a, tres vogais, e un Secretario/a, 
así como as correspondentes persoas suplentes.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación 
ou	por	conta	de	ninguén.

SÉTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROCESO

O	sistema	de	selección	é	o	de	concurso-oposición	e	o	procedemento	de	selección	das	persoas	aspirantes	constará	
das	seguintes	fases:

FASE DE OPOSICIÓN

A fase de oposición consistirá na realización de dúas probas eliminatorias e obrigatorias para as persoas aspirantes 
e	unha	proba	de	galego.	Consiste	na	superación	das	correspondentes	probas	teóricas	e/ou	prácticas,	as	cales	deberán	
permitir determinar os coñecementos e a capacidade das persoas aspirantes e establecer a orde de prelación entre elas. 
Coidarase	especialmente	a	conexión	entre	o	tipo	de	probas	a	superar	e	a	adecuación	ao	desempeño	das	tarefas	da	prazas	
convocada, conforme ao artigo 56 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia.

As persoas aspirantes serán convocadas en chamamento único, sendo excluídas da oposición quen non compareza, 
salvo	causa	de	forza	maior	debidamente	acreditada	e	libremente	apreciada	polo	Tribunal.	Deberán	acudir	provistos	do	DNI	
ou,	na	súa	falta,	pasaporte	ou	carné	de	conducir.	En	calquera	momento	o	Tribunal	poderá	requirir	ás	persoas	opositoras	
para que acrediten a súa personalidade.

Os	resultados	da	proba	de	oposición	serán	publicados	no	taboleiro	de	anuncios	e	na	páxina	web	do	Concello.

Os	exercicios	da	oposición	serán	os	seguintes:

PRIMEIRA PROBA.- De	carácter	obrigatorio,	consistente	na	realización	dun	cuestionario	de	50	preguntas	tipo	test	(e	
cinco de reserva), con 3 alternativas de resposta cada unha, sobre o temario que se detalla no Anexo I. O tempo máximo 
para a súa realización será de 60 minutos.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas e utilizaranse para substituír aquelas que, de ser o caso, fosen 
anuladas polo Tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase por 
non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así sucesivamente o caso de que houbera máis de 
unha anulación.

A proba calificarase polo tribunal de 0 a 10 puntos a razón de 0,20 puntos por cada resposta correcta, restando 0,05 
cada	resposta	incorrecta.	Para	superar	a	proba	é	preciso	sacar	un	mínimo	de	5	puntos.

Unha vez realizado o primeiro exercicio e trala avaliación do mesmo, o Tribunal procederá á publicación das cualifica-
cións	no	taboleiro	de	anuncios	e	na	páxina	web	do	Concello,	fixando,	así	mesmo,	a	data	e	lugar	de	realización	do	segundo	
exercicio.

SEGUNDA PROBA. De	carácter	obrigatorio,	consistirá	en	resolver,	nun	tempo	máximo	de	90	minutos	un	suposto	prác-
tico, relativo aos contidos comprendidos na parte específica do temario anexo. O exercicio puntuarase de 0 a 10 puntos. 
Serán eliminadas as persoas aspirantes que non acaden 5 puntos.

TERCEIRA PROBA. Proba de coñecemento da lingua galega. As persoas que tendo superados os dous exercicios ante-
riores	pero	que	non	acrediten	estar	en	posesión	do	certificado	de	lingua	galega	(Celga	4	ou	equivalente),	deberán	superar	
unha proba de carácter escrito de coñecemento de lingua galega. A proba, de carácter obrigatorio, consistirá en traducir, do 
castelán ao galego, nun tempo máximo de 30 minutos e sen axuda de dicionario, un texto facilitado polo Tribunal inmedia-
tamente antes de celebrarse a proba; que resultara acorde ás características funcionais da vacante convocada, e na que 
se deberá demostrar unha competencia similar á esixida para obter o certificado de lingua galega requirido na convocatoria 
(Celga	4).	Correspóndelle	ao	Tribunal	determinar	o	nivel	de	coñecementos	esixido	para	acadar	o	resultado	de	“apto/a”;	
quedando eliminadas do proceso selectivo aquelas persoas que non acaden dita cualificación.
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As	persoas	que	non	superen	esta	proba	específica	ou	que,	alternativamente,	non	teñan	acreditado	posuír	o	Celga	4	(ou	
equivalente), quedarán eliminadas do proceso selectivo

FASE DE CONCURSO

Valoraranse	únicamente	os	méritos	das	persoas	aspirantes	que	superen	a	fase	de	oposición.

Os	méritos	serán	valorables	con	referencia	á	data	de	inicio	do	prazo	de	presentación	de	solicitudes	de	participación	
no proceso selectivo.

Non	se	terán	en	conta,	nin	serán	obxecto	de	valoración,	aqueles	méritos	que	non	teñan	sido	achegados	nin	debida-
mente acreditados, na forma, criterios e prazos sinalados nestas bases; sen perxuízo dos supostos excepcionais nos que, 
por acordo expreso do Tribunal, poida requirirse aclaración, documentación e/ou información adicional sobre outra anterior 
acreditada en prazo.

Os certificados nos que non conste a duración en horas de formación non serán tidos en conta. Tampouco as horas de 
seminarios, xornadas, prácticas nin as correspondentes a asignaturas propias de plans de estudos de títulos universitarios 
ou profesionais.

A puntuación obtida nesta fase de concurso sumarase á obtida na fase de oposición, sempre que as persoas aspiran-
tes	tivesen	superado	todos	os	exercicios	que	lles	resulten	obrigatorios.	A	puntuación	máxima	desta	fase	é	de	13	puntos.

Os	méritos	que	se	valorarán	mediante	esta	fase	de	concurso	e	a	súa	correspondente	puntuación	serán	os	seguintes:

1) Experiencia profesional

1.1.) Servizos prestados no mesmo corpo/escala/subescala/categoría, debidamente acreditados, no desempeño de 
posto de educador/a familiar na Administración Pública como persoal laboral ou funcionario da propia Administración (ata 
6,5 puntos):

- 0,10 puntos por mes completo na Administración Pública local como educador/a familiar.

Para	efectos	da	valoración	da	experiencia	profesional,	unicamente	se	valorarán	os	meses	completos	(o	mes	equivalerá	
a 30 días, non sendo valorables fraccións de tempo inferiores). // Os servizos prestados a tempo parcial puntuaranse de 
xeito proporcional, debendo indicar a porcentaxe da xornada.

Para	a	acreditación	dos	méritos	correspondentes	á	experiencia	profesional	deberase	achegar	a	seguinte	documenta-
ción	xustificativa:

 o	 	Certificado	de	servizos	prestados	na	Administración	Pública	Local	no	que	consten	a	categoría	profesional,	posto	
de traballo, tipo de xornada e períodos.

 o	 Certificación	da	vida	laboral	expedida	polo	órgano	competente	da	Seguridade	Social.

Quedan excluídos os traballos realizados por conta propia e xustificados con facturas.

2) Formación específica en relación ao posto.

Á vista das necesidades especiais da Unidade á que vai adscritas a praza cuxa cobertura se pretende con estas bases, 
no eido da educación e intervención familiar, protección de menores en risco e conflito, así como no ámbito da igualdade e 
violencia	de	xénero,	valoraranse	os	seguintes	méritos	formativos:

2.1.) Formación específica universitaria en asesoramento e intervención familiar (ata 2 puntos).

2.1.1. - Posesión dun Máster ou Posgrao en Orientación/Intervención familiar impartidos por calquera Universidade 
pública:	ata	2	puntos.

Os	mestrados	valoraranse	a	0.030	puntos	por	crédito	de	formación.	Cada	crédito	equivalerá	a	10	horas.	Deberase	
achegarse o título correspondente ou certificación equivalente e acreditativa de ter superado o mestrado alegado, expedi-
dos	pola	entidade/organismo	organizador	ou	responsable.	Deberá	constar	a	data	da	súa	realización,	a	súa	duración	(en	
horas	e/ou	créditos),	así	como	o	seu	obxecto	e/ou	materias	impartidas;	de	non	figurar/acreditarse	ditos	extremos,	non	
serán	obxecto	de	valoración.	Valoraranse	unha	soa	vez	os	mestrados	cun	mesmo	obxecto	ou	referidos	a	unha	mesma	ma-
teria	(agás	que	quede	claramente	constatado	que	o	contido	é	diferente,	ou	que	se	tratase	de	actualizacións);	valorándose,	
unicamente, o de nivel superior, avanzado ou, de resultar coincidentes, o de data máis próxima.

2.2.) Formación específica na área de menores e protección á infancia e adolescencia, intervención con familia, parella 
e parentalidade positiva e terapia familiar. (ata 1 punto).

Cursos	de	formación	na	área	de	menores	e	protección	á	infancia	e	adolescencia,	intervención	con	familia,	parella	e	
parentalidade positiva e terapia familiar impartidos polas Administracións Públicas, organismos públicos dependentes 
delas e Universidades públicas.
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	 -	 de	15	a	29	horas:	0,15	puntos.

	 -	 de	30	a	39	horas:	0,20	puntos.

	 -	 de	40	a	59	horas:	0,25	puntos.

	 -	 de	60	a	99	horas:	0,30	puntos

	 -	 de	100	a	199	horas:	0,40	puntos.

	 -	 de	200	horas	ou	máis:	0,60	puntos

2.3.) Formación na área de igualdade de oportunidades e violencia de xénero (ata 1,5 punto)

Cursos	de	formación	en	igualdade	de	oportunidades	entre	homes	e	mulleres	e	en	prevención/	intervención	en	violencia	
de	xénero	impartidos	polas	Administracións	Públicas,	organismos	públicos	dependentes	delas	e	Universidades	públicas.

	 -	 de	15	a	29	horas:	0,15	puntos.

	 -	 de	30	a	39	horas:	0,20	puntos.

	 -	 de	40	a	59	horas:	0,25	puntos.

	 -	 de	60	a	99	horas:	0,30	puntos.

	 -	 de	100	a	199	horas:	0,40	puntos

	 -	 de	200	horas	ou	máis:	0,60	puntos

2.4.) Coñecemento e competencias sobre linguas en relación ao posto a desempeñar (ata 1 punto)

2.4.1.	Linguaxe	administrativa	galega:

	 -	 nivel	medio:	0,25	puntos.

	 -	 nivel	superior:	0,50	punto.

2.4.2.	Linguas	de	carácter	social:	lingua	de	signos/	braille:	0,50	puntos.

2.5.) Formación en plataformas electrónicas administrativas (ata 1 punto)

2.5.1.	 	Curso	de	formación	en	Sistema	de	Información	de	Usuarios	de	Servizos	Sociais	impartidos	polas	Administra-
cións	públicas:	0,50	puntos.

2.5.2.	 	Curso	de	formación	en	Sistemas	de	tramitación	de	expedientes	electrónicos	impartida	polas	Administracións	
públicas:	0,50

A puntuación final do proceso selectivo obterase sumando as puntuacións acadadas na fase de oposición e na de 
concurso, suma final que só procederá nos casos de aspirantes que teñan superados os exercicios de carácter obrigatorio 
da fase de oposición.

No caso de igualdade na puntuación alcanzada por dous ou mais aspirantes procederase a facer un sorteo público.

OITAVA. FINALIZACION, NOMEAMENTO E TOMA DE POSESION

Finalizado	o	concurso-oposición,	o	Tribunal	fará	pública	a	relación	de	persoas	aspirantes	aprobadas	(entendendo	por	
tales as que teñan superado todos exercicios / probas da fase de oposición que lle resulten obrigatorias), por orde de 
puntuación	final,	no	taboleiro	de	anuncios	do	Concello	e	na	páxina	web	municipal;	simultaneamente	elevará	a	dita	relación	
á	Alcaldía,	para	que	resolva	o	nomeamento	da	persoa	que	tivera	acadado	a	maior	puntuación	(ou	que,	en	caso	de	empate	
e trala aplicación do sistema de desempate sinalado na base anterior, resultara o/a primeiro/a), que será obxecto publica-
ción	no	BOP	(así	como	no	taboleiro	de	anuncios	e	web	municipais).

En todo caso, o Tribunal non poderá propoñer o nomeamento e acceso á condición de persoal laboral dun número de 
aspirantes aprobados superior ao da praza convocada.

No prazo de vinte días naturais, contados dende o seguinte a aquel no que se teña publicado a relación de aprobados/
as,	a	persoa	aspirante	proposta	para	a	súa	selección	e	nomeamento	deberá	presentar	no	Rexistro	Xeral	do	Concello	ou	
na forma establecida no artigo 16 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións	públicas	(coa	excepción	establecida	na	súa	disposición	final	sétima),	os	seguintes	documentos	acreditativos	das	
condicións	de	capacidade	e	demais	requisitos	esixidos	na	convocatoria:

3.		Declaración	 responsable	de	non	estar	separada/o	mediante	expediente	disciplinario	do	servizo	de	calquera	das	
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse 
en inhabilitación absoluta ou especial para emprego ou cargo público por resolución xudicial, cando se trate de 
acceder ao corpo ou escala de funcionarios/as do que a persoa tivera sido separada ou inhabilitada.
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4.		Certificado	médico	oficial	asinado	por	un	colexiado	en	exercicio	no	que	conste	expresamente	que	se	posúe	a	capa-
cidade	funcional	(capacidades	e	aptitudes	físicas	e	psíquicas)	necesaria	para	o	desempeño	das	funcións	e	tarefas	
da praza á que se accede.

5.		Declaración	 responsable	 de	 non	 acharse	 incurso/a	 en	 causa	 algunha	 de	 incapacidade	 ou	 incompatibilidade	 de	
conformidade coa lexislación vixente e referida ao momento da súa toma de posesión.

6. Número de afiliación á seguridade social.

7.	Acreditación	documental	da	conta	bancaria	na	que	se	farían	os	seus	ingresos	nominais.

8. Acreditación de non ter antecedentes penais e acreditación de non ter antecedentes de delitos de natureza sexual.

Se	no	prazo	e	 forma	antes	 indicados	 (agás	nos	casos	de	 forza	maior	debidamente	motivados,	que	serán	obxecto	
de apreciación e estimación discrecional e potestativa por parte da Alcaldía) a persoa proposta para a súa selección e 
nomeamento non presentaran a documentación requirida, ou da mesma se deducira que non reúnen os requisitos esixidos, 
non poderán ser nomeada e entenderase renuncia/desestimento dos seus dereitos inherentes; e isto sen prexuízo das 
responsabilidades nas que, de ser o caso, puideran incorrer por falsidade. E a Alcaldía proporá e resolverá, con arranxo á 
orde de prelación resultante da puntuación acadada no proceso selectivo, o nomeamento dun/dunha integrante da relación 
complementaria de aspirantes que tiveran superado todos os exercicios obrigados da fase de oposición.

Cumpridos	 os	 requisitos	 precedentes,	 a	 Alcaldía	 resolverá	 o	 nomeamento	 da/o	 aspirante	 proposta/o,	 que	 deberá	
tomar posesión/incorporarse na data sinalada ao efecto e, en todo caso, no prazo máximo dun mes dende o día seguinte 
ao	da	publicación	da	dita	 resolución	de	nomeamento	no	BOP	 (resolución	de	nomeamento	que	 tamén	será	obxecto	de	
publicación	no	DOG,	así	como	no	taboleiro	de	anuncios	e	páxina	web	municipais);	de	tal	xeito	que	a	súa	eficacia	estará	
condicionada/supeditada á posterior e efectiva toma de posesión/incorporación, no prazo sinalado.

De	non	cumprir	co	dito	prazo	de	toma	de	posesión/incorporación,	sen	existir	causa	xustificada	(casos	de	forza	maior,	
debidamente motivados, que serán obxecto de apreciación e estimación discrecional e potestativa por parte da Alcaldía), 
entenderase que renuncia/desiste dos seus dereitos inherentes, deixando sen efectos a resolución de nomeamento 
previa. E a Alcaldía proporá e resolverá, con arranxo á orde de prelación resultante da puntuación acadada no proceso 
selectivo, o nomeamento dun/dunha integrante da relación complementaria de aspirantes que tiveran superado todas os 
exercicios obrigados da fase de oposición.

NOVENA. LISTAXE DE RESERVA E FUNCIONAMENTO

A listaxe coa totalidade de aspirantes que superaron o proceso selectivo pode ser empregada como listaxe de reserva 
para creación dunha bolsa de emprego, e poderá empregarse para as futuras contratacións que resulten necesarias a fin 
de cubrir vacantes temporais de educador/a social.

A bolsa de emprego que se crea con este proceso será confeccionada por orde de maior a menor puntuación e será 
sometida a aprobación de Alcaldía. A resolución de Alcaldía e as listas de reserva serán expostas no taboleiro de anuncios 
e	na	páxina	web	do	Concello	para	coñecemento	das	persoas	interesadas	e	demáis	efectos	legais.

No	caso	de	empate,	procederase	do	mesmo	xeito	indicado	no	último	parágrafo	da	base	sétima.

O	funcionamento	da	bolsa	de	emprego	será	o	seguinte:

9.  Os chamamentos faranse por escrito, seguindo a orde de prelación aprobada, de xeito que permita a constancia da 
recepción. Así mesmo, poderase realizar a comunicación á persoa vía telefónica, debendo quedar constancia, en 
todo caso, a data e hora en que cada aspirante sexa requirido, mediante dilixencia extendida ao efecto polo persoal 
funcionario	do	Concello	que	realice	os	chamamentos.

10.	 	Os	chamamentos	poden	facerse	por	teléfono	en	casos	de	urxencia,	cando	puidese	orixinar	perxuízos	graves	no	
funcionamento e/ou prestación do servizo público.

11.	 	Os	chamamento	telefónicos	faranse	de	8:00	a	15:00	horas,	e	o	persoal	funcionario	que	os	realice	fará	constar	
mediante dilixencia a realización de tales chamamentos, e se tiveron ou non resposta.

12.  Realizarase un máximo de tres chamadas, mediando entre cada unha de elas un tempo mínimo de dúas horas. 
A	estes	efectos,	a	persoa	aspirante	deberá	poñerse	en	contacto	co	Concello	nun	prazo	de	un	día	hábil	contado	
dende	a	recepción	da	última	comunicación.	De	non	ser	posible	a	comunicación	ou	non	contestar	non	prazo	indi-
cado, pasarase á seguinte persoa da lista.

13.	 	Cando	se	produza	o	cesamento	dunha	persoa	integrante	da	lista,	esta	reincorporarase	ao	posto	da	lista	que	lle	
corresponda por puntuación.
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14.	 	As	persoas	integrantes	da	bolsa	que	sendo	comunicadas	para	facer	efectiva	a	contratación,	non	se	presentaran	
ou	renunciaran	a	esta	sen	causa	xustificada	serán	excluídos/as	da	lista	nas	seguintes	condicións:

	 •	 Primeira	renuncia:	seis	meses	de	exclusión.

	 •	 Segunda	renuncia:	exclusión	definitiva	da	lista.

2.	Non	afectarán	ás	renuncias	os	supostos	seguintes:

	 •	 Permisos	de	paternidade,	maternidade	adopción	ou	acollemento.

	 •	 Incapacidades	temporais	(IT).

	 •	 	Cando	a	persoa	aspirante	se	atope	prestando	servizos,	como	persoal	laboral	ou	funcionario,	noutra	Administra-
ción Pública.

	 •	 	Cando	a	persoa	aspirante	se	atope	prestando	servizos	como	persoal	laboral	temporal	por	conta	allea	e	en	situa-
ción	de	alta	no	Réxime	xeral	da	Seguridade	Social,	no	sector	privado.

	 •	 Causa	acreditada	de	forma	maior.

2.		Debido	á	diversidade	de	tipoloxías	das	coberturas	que	prevé	o	artigo	10.1	do	Real	Decreto	Lexislativo	5/2015,	e	
para garantir que as persoas aspirantes con maior puntuación poidan ter preferencia para escoller as respectivas co-
berturas, se establece a regra de que cando se proceda a un chamamento para unha cobertura interina de duración 
estimada	superior	a	un	mes,	chamarse	tamén	ás	persoas	integrantes	da	lista	que	xa	se	atopen	prestando	servizos	
no	Concello	a	través	de	esta	mesma	listaxe	de	reserva,	para	que	así	poidan	escoller	entre	o	posto	desempeñado	e	
o ofrecido.

3.  A persoa proposta para nomeamento deberá presentar os documentos que se relacionan na base oitava e para elo 
dispón dun prazo máximo de días hábiles.

4.		Se	dentro	do	prazo	indicado,	salvo	casos	de	forza	maior,	algunha	das	persoas	aspirantes	propostas	non	presentara	
a documentación ou non acreditara reunir os requisitos esixidos, non se poderá proceder ao seu nomeamento, 
quedando así anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidade en que puidera ter incorrido 
por falsidade na solicitude ou na documentación presentada para tomar parte no proceso selectivo.

DECIMA. REXIME XURIDICO

A persoa aspirante seleccionada e nomeada para a cobertura da praza convocada quedará suxeita, dende o momento 
da	súa	toma	de	posesión,	ao	réxime	legal	de	incompatibilidades	do	persoal	ao	servizo	das	Administracións	Públicas.

Para todo o non especificamente previsto nos diferentes apartados das presentes bases estarase ao disposto, segun-
do proceda, na normativa vixente de aplicación correspondente.

UNDECIMA. REXIME DE RECURSOS

Contra	o	acordo	de	aprobación	de	bases,	que	esgota	a	vía	administrativa,	poderá	interpoñerse	recurso	potestativo	de	
reposición ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo de un mes contado dende o día seguinte á publicación das bases 
da	convocatoria,	ou	ben	directamente	recurso	contencioso-administrativo	ante	o	Xulgado	Contencioso	Administrativo	de	
Santiago	de	Compostela,	no	prazo	de	dous	meses	dende	o	día	seguinte	á	publicación	da	convocatoria.	Neste	caso,	non	
se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo mentres non se resolva expresamente ou se produza a deses-
timación presunta do recurso de reposición interposto. Neste último suposto o prazo para a interposición do recurso 
contencioso-administrativo será de seis meses dende o día seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta 
do recurso de reposición interposto.

Os	actos	administrativos	derivados	desta	convocatoria,	así	como	das	actuación	dos	Tribunais	Cualificadores,	poderán	
ser impugnados polas persoas interesadas nos casos e na forma establecidos pola Lei 39/2015, de 1 de outubro, de 
Procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A presentación de reclamacións non suspenderá a 
continuidade do proceso selectivo, salvo que así o decida o órgano convocante.
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ANEXO I: TEMARIO

Temario común

1.	 A	Constitución	española	de	1978.	Estrutura	e	 características	 xerais.	 Título	 preliminar.	Dos	dereitos	e	deberes	
fundamentais.	Da	reforma	constitucional.

2.	 Da	organización	territorial	do	Estado.	Principios	xerais.	Da	Administración	Local.	Das	Comunidades	Autónomas.

3.	 O	Estatuto	de	autonomía	de	Galicia.	Estrutura.	Título	preliminar.	Do	poder	galego:	do	Parlamento;	da	Xunta	e	do	seu	
presidente.

4.	 Das	competencias	de	Galicia:	exclusivas,	de	desenvolvemento	lexislativo	e	da	execución	da	lexislación	do	Estado,	
de execución e concorrentes.

5.	 Procedemento	administrativo	común	das	administracións	públicas.	Dos	interesados	no	procedemento.	Da	activida-
de	das	Administracións	Públicas.	Dos	actos	administrativos.

6.	 Fases	do	procedemento	administrativo:	iniciación,	ordenación,	instrución	e	finalización.

7.	 Os	recursos	administrativos:	conceptos,	clases	e	requisitos	xerais.

8.	 Lei	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	das	Bases	de	Réxime	Local.	Disposicións	xerais.	O	municipio:	concepto	e	
elementos;	Competencias	municipais.	Disposicións	comúns	ás	entidades	locais:	réxime	de	funcionamento.	

9.	 Lei	2/2015,	de	29	de	abril,	do	emprego	público	de	Galicia.	Clases	de	persoal:	empregados	públicos.	Dereitos	e	
deberes	individuais	dos	empregados	públicos:	Disposicións	xerais:	dereitos	individuais,	principios	de	actuación,	
deberes e código de conduta.

10.	Lei	4/2019,	do	17	de	xullo,	de	administración	dixital	de	Galicia.	Título	preliminar.	Sede	electrónica.

11.	Lei	Orgánica	3/2018,	de	5	de	decembro,	de	Protección	de	Datos	Persoais	e	garantía	dos	dereitos	dixitais.	Dispo-
sicións	xerais.	Principios	de	protección	de	datos.	Dereitos	das	persoas.

Temario específico

12. O código deontolóxico do/a educador/a social. Principios e normas deontolóxicas.

13.	Competencias	e	funcións	do/a	educador/a	familiar	do	Programa	Marco	de	Educación	Familiar.

14.	Marco	normativo	dos	Servizos	Sociais.	Constitución	Española	1978.	Lei	Orgánica	1/1981	do	6	de	abril,	do	Estatu-
to	de	Autonomía	para	Galicia	e	Lei	7/1985,	do	2	de	outubro,	Reguladora	das	Bases	do	Réxime	Local.	

15. A Lei galega 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.

16.	Decreto	99/2012,	do	16	de	marzo,	polo	que	se	regulan	os	Servizos	Sociais	Comunitarios	e	o	seu	financiamento:	
Obxecto;	Natureza;	Formas	de	prestación	dos	Servizos	Sociais	Comunitarios.

17.	Decreto	99/2012,	do	16	de	marzo,	polo	que	se	regulan	os	Servizos	Sociais	Comunitarios	e	o	seu	financiamento:	
Dos	Servizos	Sociais	Comunitarios	Básicos.

18.	Decreto	99/2012,	do	16	de	marzo,	polo	que	se	regulan	os	Servizos	Sociais	Comunitarios	e	o	seu	financiamento:	
Dos	Servizos	Sociais	Comunitarios	Específicos.	Competencias	e	cooperación	entre	as	administracións	galegas.

19.	Decreto	99/2012,	do	16	de	marzo,	polo	que	se	regulan	os	Servizos	Sociais	Comunitarios	e	o	seu	financiamento:	
Dotación	de	persoal	dos	Servizos	Sociais	Comunitarios:	criterios	e	tipos	de	equipos.	Os	servizos	Sociais	Comuni-
tarios	no	Sistema	de	Servizos	Sociais:	o	profesional	de	referencia	nos	Servizos	Sociais.	Expediente	único.

20.	Decreto	254/2011,	do	23	de	decembro,	polo	que	se	regula	o	réxime	de	rexistro,	autorización,	acreditación	e	a	
inspección	dos	servizos	sociais	en	Galicia:	Disposicións	xerais.	O	Rexistro	Único	de	Entidades	Prestadoras	de	
Servizos Sociais.

21.	Lei	10/2013,	de	27	de	novembro,	de	inclusión	social	de	Galicia:	obxecto	e	criterios	de	valoración	da	exclusión	
social.	Renda	de	 inclusión	social	de	Galicia:	disposicións	xerais;	Requisitos	xerais	de	acceso;	Tramo	persoal	e	
familiar. Acordo para a integración socioeducativa de menores.

22. Lei 3/2011, de 30 de xuño de apoio á familia e convivencia de Galicia.

23.	Lei	40/2003,	de	18	de	novembro,	de	protección	ás	familias	numerosas:	obxecto	e	finalidade;	Concepto,	condicións	
e categorías; Recoñecemento; Renovación modificación ou perda; Efectos. Acción protectora. 

24.	Lei	 4/2001,	 de	 31	 de	maio,	 reguladora	 da	mediación	 familiar:	 disposicións	 xerais.	 Ordenación	 da	mediación	
familiar.
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25.	Lei	Orgánica	5/2000,	de	12	de	xaneiro,	reguladora	da	responsabilidade	penal	dos	menores:	Do	ámbito	de	aplica-
ción	da	lei.	Das	medidas.

26.	Protocolo	xeral	para	a	prevención,	detección	e	tratamento	do	acoso	e	ciberacoso	escolar	da	Xunta	de	Galicia.

27.	Guía	para	a	detección	de	maltrato	infantil	da	Xunta	de	Galicia.

28.	Protocolo	de	actuación	en	abusos	sexuais	a	menores	da	Xunta	de	Galicia.

29.	Acollemento	familiar	de	menores:	guía	para	profesionais	dos	Servizos	Sociais.Xunta	de	Galicia.

30.	Decreto	329/2005,	do	28	de	xullo,	polo	que	se	regulan	os	centros	de	menores	e	os	centros	de	atención	á	infancia.	
Disposicións	xerais.	Centros	de	atención	á	 infancia:	 requisitos	comúns.	As	escolas	 infantís	0-3;	Os	puntos	de	
atención á infancia; Os espazos infantís.

31.	O	Punto	de	Atención	á	Infancia	do	Concello	de	Valdoviño:	recurso	e	características.

32.	Regulamento	de	funcionamento	do	Punto	de	Atención	a	Infancia	do	Concello	de	Valdoviño.

33.	Lei	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	a	igualdade	efectiva	de	mulleres	e	homes.

34.	Protocolo	de	acceso	á	Rede	Galega	de	Acollemento	para	mulleres	que	sofren	violencia	de	xénero.

35.	Conceptos	básicos	para	a	intervención	desde	a	perspectiva	de	xénero:	Teoría	sexo-	xénero.	Socialización	diferen-
ciada.	Cegueira	de	xénero.	Apoderamento.	Mainstreaming.

36.	Pacto	de	Estado	contra	a	violencia	de	xénero:	definición,	finalidade	e	principais	eixos	de	actuación.

37.	Guía	de	actuación	ante	casos	de	violencia	de	xénero	no	ámbito	educativo	da	Xunta	de	Galicia.

38. Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual, reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo.

39.	Lei	2/2014,	do	14	de	abril,	pola	 igualdade	de	trato	e	a	non	discriminación	de	 lesbianas,	gays,	 transexuais,	bi-
sexuais e intersexuais en Galicia.

40.	Protocolo	educativo	para	garantir	a	igualdade,	a	non	discriminación	e	a	liberdade	de	identidade	de	xénero	da	Xunta	
de Galicia.

41.	Lei	3/2007,	de	15	de	marzo,	reguladora	da	rectificación	rexistral	da	mención	relativa	ao	sexo	das	persoas.

42.	Decreto	131/2018,do	10	de	outubro,	polo	que	se	crea	e	se	regula	o	Observatorio	galego	contra	a	discriminación	
por	orientación	sexual	e	identidade	de	xénero:	Obxecto;	Fíns;	Natureza,	réxime	xurídico	e	adscrición;	Funcións.

43.	Lei	13/2005,	de	1	de	xullo,	pola	que	se	modifica	o	Código	Civil	en	materia	de	dereito	a	contraer	matrimonio.

44.	Protocolo	educativo	para	a	prevención	e	o	control	do	absentismo	escolar	en	Galicia.	Xunta	de	Galicia.

45.	Decreto	8/2015,	do	8	de	xaneiro,	polo	que	se	desenvolve	a	Lei	4/2011,	do	30	de	xuño,	de	convivencia	e	partici-
pación	da	comunidade	educativa	en	materia	de	convivencia	escolar:	Disposicións	xerais.	A	convivencia	nos	centros	
docentes:	documentos	e	recursos	complementarios	sobre	a	convivencia	escolar.	Condutas	contrarias	á	convivencia	
escolar e medidas de corrección.

46.	Protocolo	de	coordinación,	intervención	e	derivación	interinstitucional	en	atención	temperá.

47.	Protocolo	de	prevención,	detección	e	intervención	do	risco	suicida	no	ámbito	educativo	da	Xunta	de	Galicia.

48.	Lei	2/1996,	de	8	de	maio,	sobre	drogas	das	Comunidade	Autónoma	de	Galicia:	obxecto	e	conceptos	básicos.	
Da	prevención	das	drogodependencias.	Da	asistencia	e	 reinserción	dos	afectados	por	consumo	de	drogas.	Da	
organización e participación social.

49.	O	Concello	de	Valdoviño.	Configuración	xeográfica.	Principais	características	demográficas	e	sociodemográficas.

50.	O	Concello	de	Valdoviño: Termo municipal. Parroquias e principais núcleos de poboación. Localización dos lugares.

51.	O	Concello	de	Valdoviño.	Organización	administrativa.

52.	Ordenanza	de	Normalización	Lingüística	do	Concello	de	Valdoviño.

53.	Recursos/	servizos	comunitarios	do	Concello	de	Valdoviño.

54.	Programas	municipais	 do	Concello	 de	 Valdoviño	 relacionados	 con	menores	 e	 familia,	 igualdade,	 conciliación	 e	
prevención	de	violencia	de	xénero.
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ANEXO II: MODELO DE SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NA SELECCIÓN DA CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL 
DUN EDUCADOR/A FAMILIAR DO CONCELLO DE VALDOVIÑO

D./Dª.	_____________________________________________________	con	DNI	___________	con	enderezo	a	efectos	de	notifi-

cación	en	___________________________________________________________,	teléfono	de	contacto	___________________	

e dirección	de	correo	electrónico	_______________________________________________.

EXPON:

•	 Que	coñezo	e	acepto	as	bases	que	rexen	a	dita	contratación	e	que	reúno	os	requisitos	esixidos	na	base	terceira.

•	 Que	desexo	tomar	parte	na	convocatoria	para	o	que	achego	os	documentos	solicitados	na	base	cuarta.

SOLICITO:

Ser admitido/a na convocatoria de educador/a familiar como persoal laboral, a fin de participar nas probas de selec-
ción	correspondentes,	para	o	cal	aporto	a	seguinte	documentación:

__	DNI.

__	Documentación	acreditativa	da	titulación	esixida.

__	Documentación	acreditativa	do	nivel	de	coñecemento	da	lingua	galega	requirido	segundo	o	sinalado	na	base	3ª.f

__	Xustificante	do	pago	da	taxa	por	dereito	de	exame	ou	documento	acreditativo	da	exención	da	mesma.

__		Modelo	valoración	de	méritos	segundo	o	anexo	III,	acompañado	da	documentación	acreditativa	dos	mesmos	segun-
do	o	indicado	na	base	sétima.

O	que	asino,	en	Valdoviño	a	_____	de	________________	de	_______

(sinatura	da	persoa	solicitante)
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ANEXO III: MODELO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

APELIDOS NOME DNI

EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 6,5 puntos)

Administración
Denominación do  
posto de traballo

Período Porcentaxe da 
xornada (%)

PUNTOS
Do (día/mes/ano) Ao (día/mes/ano)

FORMACIÓN ESPECÍFICA

1) Máster/ Posgrao en orientación/ intervención familiar (máximo 2 puntos)

DENOMINACIÓN DO MÁSTER/POSGRAO IMPARTIDO POR Nº CRÉDITOS ANO PUNTOS

2) Cursos específicos na área de menores e protección á infancia e adolescencia, intervención con familia, parella e parentalidade positiva e terapia familiar (máximo 1 punto)

DENOMINACIÓN DO CURSO IMPARTIDO POR Nº HORAS ANO PUNTOS

3)Cursos específicos na área de igualdade de oportunidades e violencia de xénero (máximo 1,5 puntos)

DENOMINACIÓN DO CURSO IMPARTIDO POR Nº HORAS ANO PUNTOS
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4) Coñecemento e competencias sobre linguas (máximo 1 punto)
Linguaxe administrativa/ lingua de signos/braille

DENOMINACIÓN DO CURSO IMPARTIDO POR Nº HORAS ANO PUNTOS

5) Formación en plataformas electrónicas administrativas (máximo 1 punto)

DENOMINACIÓN DO CURSO IMPARTIDO POR Nº HORAS ANO PUNTOS

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan efectuaranse, de conformidade coas bases.

Contra	as	presentes	bases,	que	poñen	 fin	á	vía	administrativa,	pódese	 interpor	alternativamente	ou	 recurso	de	 re-
posición potestativo, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte á publicación do presente anuncio, ante o Alcalde 
deste	Concello,	de	conformidade	cos	artigos	123	e	124	da	Lei	39/2015,	de	1	de	outubro,	do	Procedemento	Administrativo	
Común	das	Administracións	públicas,	ou	recurso	contencioso-administrativo,	ante	o	Xulgado	do	Contencioso-Administrativo	
de	Ferrol	ou,	á	súa	elección,	o	que	corresponda	ao	seu	domicilio,	segundo	onde	radique,	no	prazo	de	dous	meses	a	contar	
desde	o	día	seguinte	á	publicación	do	presente	anuncio,	de	conformidade	co	artigo	46	da	Lei	29/1998,	de	13	de	xullo,	da	
Xurisdición	Contencioso-Administrativa.	Se	se	optase	por	interpor	o	recurso	de	reposición	potestativo,	non	poderá	interpor	
recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por 
silencio. 

Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro recurso que estime pertinente.

Valdoviño,	16	de	xaneiro	de	2023

O alcalde,

Asdo.:	Alberto	González	Fernández

2023/228
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