Praza do Concello, 1
36416 Mos (PONTEVEDRA)

ADMINISTRATIVO/A - PERSOAL DE APOIO PARA Ref. TR301K-2018/000311-5
XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS
CURSOS AFD 2018-19

CLASE
FOR.
SELECC

Laboral temporal
Concurso-oposición

ANEXO ESPECÍFICO. ADMINISTRATIVO/A - PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E
ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-19
1. Especificación da praza.
É obxecto das presentes bases a selección para a provisión dunha praza de administrativo polo
réxime temporal laboral mediante o sistema de concurso-oposición libre correspondente ao exercicio
do ano 2018/19 ao abeiro da subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
dacordo coa orde de 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á
convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas
prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas da CC.AA. de Galicia, correspondente aos
exercicios de 2018 e 2019 (TR301K).

2. Conceptualización do posto.
- Núm vacantes: unha
- Denominación: administrativo/a dos cursos de formación para o emprego AFD 2018-19
Xornada laboral: A xornada laboral do persoal de apoio estará vinculada ao desenvolvemento
dos cursos.
Establécese unha xornada de 2,5 horas diarias por cada curso iniciado, polo que o horario poderá
desenvolverse de mañá e/ou tarde.( adaptando o horario os cursos vixentes nese momento). A
duración da xornada poderá ser modificada en función das necesidades administrativas de cada
curso.
Os cursos AFD previstos son:
Soldadura oxigás e MAG/MIG (678 h). 2 edicións
Docencia da formación profesional para o emprego ( 398 h.)
-

Duración máxima prevista dos contratos: mentres dure o desenvolvemento dos cursos AFD
(data máxima de finalización dos cursos 27.09.2019)

-

Retribucións: Para o establecemento das retribucións terase en conta o establecido na RPT do
Concello para o posto de referencia ou similar

-

Departamento ao que se adscribirá: Departamento de promoción económica, emprego e novas.
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PERSOAL. SELECCIÓN
EXPTE
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3. Funcións específicas do posto de traballo.
3.1. Control de pedidos, albaráns e facturas do material solicitado polos docentes dos cursos, baixo
a supervisión da persoa responsable da xestión económica do departamento.
3.2. Actualización diaria dos datos esixidos pola aplicación SIFO 3, proporcionados polo/a persoa
responsable da xestión económica do departamento.
3.3. Facilitar a información e documentación que precisen no departamento de intervención, baixo
a supervisión do/a responsable do departamento.
3.4. Proporcionar á Consellería de Economía, emprego e Industria a documentación relativa a
información introducida en SIFO 3.
3.5. Apoiar tecnicamente os alumnos, controlar o nivel de asistencia e avaliar o desenvolvemento
da formación concertada.
3.6. Preparar a documentación necesaria para a xustificación económica final dos cursos e a
auditoría, así como o control de calidade docente.
3.7. Arquivo da documentación relativa aos cursos.
3.8. En xeral, dar apoio no seguimento da actividade docente e na xestión técnica, administrativa e
económica dos citados cursos.
4. Requisitos específicos para participar no procedemento selectivo:
Ademais dos que figuran nas Bases Xerais que regulan esta convocatoria (boletín oficial de Pontevedra,
nº36, martes 21 de febreiro de 2006), os/as aspirantes:
4.1. Requisitos mínimos:

A posesión destes requisitos condicionarán a admisión dos candidatos ó proceso selectivo, polo que non
poderán ser obxecto de valoración posterior en ningunha das fases selectivas a desenvolver.
Os aspirantes deberán posuír os requisitos ou estar en condicións de obtelos na data na que remate o
prazo de presentación de solicitudes.

5. - Tribunal de selección.
O tribunal de selección será designado pola alcaldía, no momento de aprobación das listas definitivas
de admitidos/as e excluídos/as, estará composto por 5 membros e actuará de conformidade cos
principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
Os seus membros deberán pertencer a un corpo, escala ou categoría profesional para o cal se requira
unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo, non podendo
formar parte do mesmo os funcionarios interinos, nin o persoal temporal e eventual.
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- titulación de Bacharelato ou Ciclo superior ou equivalente na familia de Administración.
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O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de maioría absoluta dos seus membros
(titulares ou suplentes, indistintamente). Sendo, en todo caso, precisa a asistencia do presidente e do
secretario.
Os membros dos tribunais quedan sometidos ás causas de abstención e recusación previstas nos artigos
23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
O tribunal queda facultado para interpretar as bases da convocatoria, así como para resolver cantas
dúbidas presente a súa aplicación e poderá adoptar os acordos necesarios para a boa orde do proceso
selectivo que mellor garanta a preservación dos principios de igualdade, mérito e capacidade.
A actuación do tribunal rexerase polo disposto nas presentes bases e nos artigos 15 e seguintes da
citada Lei 40/2015. En todo caso, as decisións adoptaranse por maioría de votos.

6.Sistema selectivo.
Establécese o sistema de concurso - oposición.
Toda comunicación necesaria no desenvolvemento da presente convocatoria, se realizará por parte do
Tribunal no taboleiro de anuncios do Concello de Mos, sendo esta publicación a que establecerá todos
os prazos que se poidan fixar para posibles reclamacións, quedando sempre as publicacións na paxina
web como potestativa.
Ademais dos anuncios anteriores a convocatoria deberá facerse pública na sede electrónica
do Concello de Mos (https://mos.sedelectronica.gal).
Este anexo, estará a disposición de todo o público no taboleiro de anuncios do Concello, podendo
publicarse tamén na paxina www. mos.es
7. Fase concurso-Méritos valorables.
Na fase de concurso valoraranse os seguintes méritos:

Polo desempeño de postos de igual categoría ou nivel aos de administrativo, realizando funcións
relacionadas coas do posto de traballo ofertado: 0,10 puntos por cada mes completo
efectivamente traballado, computado de forma acumulativa.
- Polo desempeño de postos de igual categoría ou nivel aos de administrativo: 0,05 puntos por
cada mes completo efectivamente traballado, computado de forma acumulativa.
-

-

Polo desempeño de postos de inferior categoría ou nivel aos de administrativo, realizando
funcións relacionadas coas do posto de traballo ofertado: 0,05 puntos por cada mes completo
efectivamente traballado, computado de forma acumulativa.

-

Polo desempeño de postos de inferior categoría ou nivel aos de administrativo,: 0,025 puntos
por cada mes completo efectivamente traballado, computado de forma acumulativa.

Cando os servizos prestados non sexan a xornada completa valoraranse en proporción da xornada
realmente traballada.
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7.1. Experiencia ou servizos prestados., ata un máximo de 6 puntos:

Praza do Concello, 1
36416 Mos (PONTEVEDRA)

7.2.-FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (*): .............................Puntuación máxima 1 puntos
(*)Os cursos deberán estar relacionados coas funcións que se vaian desempeñar e só se valorarán
aqueles teñan unha duración igual ou superior a cinco horas lectivas.
(**)Non se valorarán os cursos de informática cunha antigüidade superior a 10 anos. Os cursos de
informática non poderán superar na valoración 0,5 puntos.
De 5 a 19 horas lectivas: 0,025 puntos
De 20 a 49 horas lectivas: 0,05 puntos
De 50 a 99 horas lectivas: 0,10 puntos.
De 100 ou máis horas lectivas: 0,50 puntos.
7.3.- COÑECEMENTOS DO IDIOMA GALEGO:…………........ Puntuación máxima 0,50 puntos
7.3.1. Diploma de Iniciación á Lingua Galega ou equivalente...............................máximo 0,10
7.3.2.Diploma de Perfeccionamento da Lingua Galega ou equivalente.................máximo 0,25
7.3.3. Outros de grao superior ao anterior ………………………….......................máximo 0,50
*Só se valorará o grao superior alegado e homologado pola Dirección Xeral de Política Lingüística
NOTAS IMPORTANTES PARA O BAREMO
- Os cursos que non especifiquen o contido e número de horas non se contabilizarán.
- Os cursos con contidos similares, só se valorará o que sexa máis favorable.
- No caso de experiencia profesional, os períodos superpostos, contará como un único día de traballo.

8. Acreditación de requisitos imprescindibles para ser admitidos e méritos
a. A documentación acreditativa dos requisitos imprescindibles para ser admitidos e os
méritos:
i. Deberase acompañar á solicitude as xustificacións documentais dos requisitos
establecidos no presente anexo, e dos méritos alegados en relación co baremo
de méritos (vida laboral e contrato ou certificado de prestación de funcións no
que conste a realización de traballos que foron obxecto de valoración..etc, canta
documentación se sexa necesaria en canto ás tarefas desenvolvidas, duración,
dedicación, postos etc).. A acreditación realizarse mediante fotocopias simples:
1. No caso de traballadores autónomos: mediante xustificante de alta no
imposto de actividades económicas (na que conste a actividade en que
estivo de alta) xunto co último recibo de pagamento
2. No caso de traballos realizados no estranxeiro: mediante certificación
oficial na que conste a ocupación ou profesión exercida e os seus
períodos de tempo.
b. Entenderase por desempeño efectivo do posto a real realización das tarefas propias
deste, ao servizo de calquera Administración ou empresa, pública ou privada, con
independencia do vínculo ou forma de provisión, por provisión en propiedade ou
accidental, contratado laboral fixo ou temporal, autónomo, etc., excluíndose, non
obstante, a experiencia como funcionario eventual ou de confianza.
Non computarán neste senso o tempo de excedencia, permisos, licencias, suspensións, baixas
por enfermidade ou demais interrupcións do traballo de duración superior a 2 meses.
Nos casos de experiencia na empresa privada o tribunal coidará de efectuar unha valoración
axustada ao tempo neto efectivamente traballado, de tal maneira que se farán os cálculos
correspondentes para os casos de dedicacións parciais.
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O total da puntuación posíbel na fase de concurso será de 7,5 ptos.
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c. A non acreditación dos méritos alegados conforme se sinala no apartado anterior,
implica que non serán tidos en conta polo tribunal nin se valorarán aínda que se
acrediten fora do prazo de presentación de instancias. Tampouco se requirirá aos
interesados para que os acrediten.
9. Fase de Oposición. Exercicios.
Exame práctico, que consistirá na resolución, durante un tempo non superior a 45 minutos, dun suposto
eminentemente práctico proposto polo Tribunal e relacionado coas materias contidas no programa
anexo.
Terá carácter eliminatorio e será necesario para superalo acadar cando menos 12,50 puntos do total de
25 outorgables como máximo.
10. Lista reserva
Os/as aspirantes pola orde de puntuación obtida, formarán unha bolsa para posibles contratacións
temporais no suposto de non incorporarse a persoa seleccionada, o cese voluntario antes da
incorporación da titular da praza, e polo tempo que reste ata a finalización dos cursos.
11. Forma e lugar de presentación de instancias
Os que desexen participar no proceso selectivo deberán presentar unha instancia dirixida á Sra.
alcaldesa-presidenta do Concello de Mos, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao
da publicación do anuncio da convocatoria na prensa local e no taboleiro de anuncios do Concello, na
Sede Electrónica (https://mos.sedelectronica.gal) sen prexuízo da súa publicación, de forma
complementaria, na páxina web do Concello www.mos.es.
A instancia conterá, polo menos, os datos persoais do solicitante, co seu enderezo, nº de teléfono, a
denominación da praza convocada á que opta, e unha declaración expresa de que reúne as condicións
esixidas nas bases da convocatoria.

As instancias presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, ou nas formas que indica o art. 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas; as
solicitudes que se presenten a través da oficina de correos deberán entregarse en sobre aberto para ser
seladas e datadas polo funcionario de Correos antes de seren certificadas.
(Existen un rexistro auxiliar na Axencia de Colocación de Mos (Antigo CDL) na Avenida de Peinador
39 (teléfono: 986 487 786). Onde poderán presentar as instancias, ademais de recibir información
sobre algunha dúbida sobre as bases do proceso selectivo)
No caso de que non se presente directamente no rexistro xeral do concello o aspirante deberá dirixir
por fax ao número 986336618 ou 901707492 unha copia selada da instancia na que figure a data de
presentación no rexistro correspondente, aos efectos de que poida ser incluída na relación de
admitidos/as.
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Poderán presentar o modelo que figura na paxina web do Concello (www.mos.es), ca denominación
de MODELO DE SOLICITUDE.

Praza do Concello, 1
36416 Mos (PONTEVEDRA)

Xunto coa instancia achegarase a seguinte documentación:
 Deberá constar o seu nome, enderezo e un nº de teléfono.
 Acompañaranse a instancia :
o Copia simple do DNI
o Currículo vitae unicamente referido ós méritos puntuables. Só se valorarán os
méritos alegados no currículo.
o Copia xustificación documental de todos os méritos alegados. (recordando que sen
esta xustificación non serán valorados polo tribunal)
o copia da vida laboral actualizada ou xustificante de habela solicitado, que tan so se
utiliza para axilizar a comprobación dos méritos alegados. Aqueles méritos que non
se aleguen na instancia aínda que consten na vida laboral no serán valorados.
 Importante a ter en conta que aínda que estean admitidos ao presentar un
xustificante de solicitar a vida laboral, na fase concurso non se valorará a
experiencia cando esta non se presente antes da realización desta fase.
o e do resgardo polo ingreso da taxa correspondente
 Os dereitos de exame serán de:
 7,20 euros
 1,20 euros se é demandante de emprego cunha antigüidade mínima
de 2 meses





De pagar a taxa reducida por estar mais de dous meses desempregado
acreditarase mediante o informe de períodos de inscrición( e tan so desta
maneira) realizada polo Servizo Público de Emprego
A falta de xustificación do aboamento dos dereitos de exame determinará a
exclusión do aspirante. En ningún caso a presentación e o pagamento nas
oficinas de referencia suporá substitución do trámite de presentación, no
tempo e forma, da solicitude.

Rematado o prazo de presentación de instancias, a alcaldesa ditará resolución declarando aprobada
a lista provisional de admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión e
outorgando o prazo de 3 días hábiles seguintes á publicación da dita resolución, para presentar as
reclamacións oportunas ou emenda de defectos, nos termos do art. 68 da Lei 39/2015.
Transcorrido o prazo de subsanación, a alcaldesa elevará a definitiva a lista provisional, no caso de
non presentarse reclamacións; ou resolverá as que se presenten declarando aprobada a lista definitiva
de admitidos e excluídos, con indicación da composición do tribunal así como o día, lugar e hora en que
se constituirá o Tribunal para comprobación, avaliación e cualificación dos méritos debidamente
acreditados polos aspirantes.
As devanditas resolucións publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello, sen prexuízo da súa
publicación, de forma complementaria na Sede Electrónica e na páxina web www.mos.es
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 Entidade onde se deberá facer o ingreso:
BANCO SABADELL GALLEGO ….. ES14.0081.2178.16.0001005607
ABANCA ……………………………..... ES64.2080.5092.08.31.1001.5753
BANCO PASTOR ………………..….. ES23.0238.8329.06.0660000173

Praza do Concello, 1
36416 Mos (PONTEVEDRA)

12. Realización de recoñecemento médico.
Unha vez finalizado o proceso selectivo, o candidato/a proposto para a contratación deberán
someterse obrigatoriamente ao recoñecemento médico que estableza o Concello de Mos, co resultado
de apto/a para o posto, antes da formalización do contrato.
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Norma final.
As bases da convocatoria e cantos actos administrativos deriven das mesma e das actuacións do
tribunal, poderán ser impugnados polos/as interesados/as no caso e na forma establecidos na Lei
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, así como na Lei
Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa e normas vixentes concordantes. A presentación
de reclamacións non suspenderá a continuación do proceso selectivo salvo que así o decida o órgano
convócante do mesmo.

Praza do Concello, 1
36416 Mos (PONTEVEDRA)



Anexo 1:Temario.

DILIXENCIA PARA FACER CONSTAR QUE AS PRESENTES BASES FORON
APROBADAS EN XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 13/03/2019.
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1. A Constitución Española de 1.978. Principios Xerais. Dereitos Fundamentais e
Liberdades Públicas.
2. O persoal ao servizo das Entidades Locais. Clases, dereitos e obrigas.
3. Concepto e utilidades de procesador de textos
4. Concepto e utilidades de folla de calculo
5. O correo electrónico: definición, funcionamento, mensaxes de erro máis frecuentes
6. A atención ó público: acollida de información. relación entre as Administracións
públicas e os cidadáns. Dereito dos cidadáns.
7. Orde de 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se
procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións
formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas da
CC.AA. de Galicia, correspondente aos exercicios de 2018 e 2019
o documentación
o trámites
o xustificación
o prazos
8. Orde de 31 marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede
a convocatoria de subvencións para a concesión directa de becas e axudas para
persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de
formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio 2018 e 2019.
o tipos
o documentación
o prazos

