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BASES DO PROCESO DE  SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO 

OBRADOIRO DE EMPREGO “ FORME 17  ” ( VILAGARCIA DE AROUSA ) 
 

Primeira.-  OBXECTO.  

 

Estas bases teñen como f inal idade,  de confor midade co previsto  nos ar t igos 10º  e  12º  da orde do 8 

de febreiro  de 2017  da  Conse ller ía  de  Economía,  Emprego  e  Industr ia  pola  que  se es tablecen as 

bases reguladoras das axudas e  subvencións para os   obradoiros de emprego dentro  dos programas 

mixtos de emprego e  formación da Comunidade Autónoma de Galicia  e  se  procede á  súa 

convocator ia  para o  ano 2017 (DOG 3-03-2017) ,  a  deter minación do si stema,  procedemento,  

requisi tos  e  baremos das  probas  que se apl icarán no proceso de  selecc ión dos que  serán contratados 

como persoa l  d irec t ivo ,  docente e  de  apo io do  ci tado  proxec to ,  promovido po lo concel lo  de   

VILAGARCIA DE AROUSA   e  subvencionado pola anted ita  conse l ler ía .  
 

A DATA LÍMITE DE INICIO  do proxecto  será  con carác ter  xeral ,  o  30  de setembro de 2017.  
 

AS PRAZAS que  se convocan son:  
 

a)  Experto /a  docente en OPERACIÓNS DE FONTANERÍA E CALEFACCIÓN-

CLIMATIZACIÓN  
                                    DOMÉSTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………….…… . . . . . .    Xornada:  co mpleta                  

b)Experto /a  docente en TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE . . . . . . . . . . . .   Xornada:  co mpleta                       

c)  TITORÍA                                                                        Xornada:  completa  
d)  DIRECCIÓN                                          Xornada:  co mpleta    
 

Unha vez in iciado o proxecto,  con carácter xeral ,  procederase á  contratación (a  tempo parc ial)  

de:   

-  Docente de  Alfabe tizac ión informática.  

-  Docente de  Sensibi l izac ión Ambiental .  

-  Docente de  Prevención de r i scos labora is .  

-  Docente de  Or ientac ión,  información profesiona l  e  formación empresar ial .  

-  Docente de  Educación Básica.  

- Docente de  Sensibi l izac ión en Igualdade de xénero.  
 

Todos os  docentes  de  mater ias  complementar ias  estarán suxei tos  ao  disposto  nas  presentes bases,  

coas  salvidades previstas.  

 

Segunda.-  FUNCIÓNS DOS POSTOS DE TRABALLO.  

 

As funcións que corresponden aos postos de traballo  obxec to  desta  convocator ia  son:   

 

- DIRECCIÓN:  
a)  Xest ión e  supervis ión económica,  formativa  e  de obra do p roxec to  segundo a normativa vixente.  

b)  Coord inac ión xeral do obradoiro de emprego e  cont rol  dos medios  humanos  e  mater iais  ao seu cargo  
c)  Plani ficac ión e  seguimento do proxec to   
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d)  Organizar e coordinar as actividades complementarias de carácter formativo do alumnado. 
e)  Velar polo cumplimento das normas de seguridade das normas de seguridade e saúde no traballo, encargando ao resto do 
     persoal docente e de apoio o control directo do cumplimento de tales normas. 

f)  Promoción da inserción labora l  dos beneficia r ios  do proxec to .  

g)  Poderá ocuparse do desenvolvemento e  impar t ic ión de mater ias  complementar ias,  segundo as  
    neces idades para o  bo  desenvolvemento  e  func ionamento do proxecto .  
 

- TITORÍA:  
a)  Coordinar   a   acc ión educat iva do   equipo de  profes iona is que traba llan no proxec to .  

b)Real izar  e  supervisar ,  en coordinac ión cos docentes,  as  p lani ficac ións didác t icas e  as ava l iacións.  

c)  Determinar ,  en  coord inac ión cos docentes,  os  medios e  mater iais  d idáct icos  a  empregar .  

d)  Supervisar  a  labor  educat iva do persoal  docente e  a  formación do a lumnado .  

e)  Organizar  e  coordinar  as ac t iv idades co mplementar ias de carácter  formativo .  

f)  Controlar  a  asistencia  e  puntua l idade de todo o  persoal  do  obradoi ro  e  o  cumprimento  das súas   

    obr igas .  

g)  Favorecer  a   consecución de  ac t i tudes e  hábi tos socia is   no grupo de alumnos como colec t ivo .  

h)  Faci l i tar  de  maneira  individua lizada información e  or ientac ión para a  propia  acc ión 

    pro fesional izadora.  

i )  Poderá ocuparse do  desenvolvemento e  impar t ic ión de mater ias  complementar ias,  segundo as  
    neces idades para o  bo  desenvolvemento  e  func ionamento do proxecto .  
 

- EXPERTOS DOCENTES:  
a)  Programar  os cont idos do p lan format ivo da espec ia l idade.  

b)  Impart ir  os contidos teór icos e  prác t icos  apl icando  a metodoloxía d idáct ica axei tada .  

c)  Avaliar  a  aprend izaxe  dos a lumnos.  

d)  Manter a disciplina do alumnado do seu módulo, dando  conta das incidencias que se produzan á dirección do proxecto.  

e)  Responsabilizaranse do bo uso  e cuestodia dos materiais, ferramentas e maquinaria que lles sexan asignados, así como a  
      organización da aula-taller e espazos de execución dos traballos. 

f)  Poderán ocuparse do desenvolvemento e  impart ic ión de  mater ias complementar ias,  segundo as  
    neces idades para o  bo  desenvolvemento  e  func ionamento do proxecto .  
 

Terceira.- CONTRATACIÓN DOS PARTICIPANTES  
 

A entidade p romotora formal izará,  por  escr i to  no modelo  o f icial  correspondente,  os   contratos do  

persoal  d irec t ivo ,  docente e  de apo io que fose seleccionado e  f igure como ta l  nas actas do  grupo de 

traba llo  mixto .  

 

Cuarta.-  REQUISITOS DOS ASPIRANTES 

 

Os interesados en par t ic ipar  no proceso se lec t ivo deberán reunir  os  seguintes requisi tos:  

 

a)  REQUISITOS XERAIS.  
 

1 .  Non padecer  enfermidade ou defec to  fí sico que impida o  normal desempeño das funcións que  
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corresponden á  praza convocada.  

 

2 .  Posuír  un bo nivel  de comprensión oral  e  escr i ta .  

 

3 .  Es tar  en condic ións de incorporarse ao posto  de trabal lo  na da ta  do inicio  do proxec to  formativo  

ou naquela que se  l le  indique.  

 

4 .  Compro meterse act ivamente no adecuado desenvolvemento do proxec to  formativo,  como medida  

act iva de  fomento do emprego .  

 

5 .  Para os Directores,  coñecemento da  normativa  que regula o  programa de obradoiros de emprego 

 

b)  REQUISITOS MÍNIMOS: os previs tos nos baremos anexos a  estas bases.      

             
A poses ión destes requisi tos mínimos condicionarán a admisión dos  candidatos ao proceso 

se lect ivo,  po lo que non poderán ser obxecto  de  valoración posterior en ningunha das fases a  

desenvolver.  

 

Baremarase,  unica mente,  os currículos dos aspirantes que reúnan os requisitos mínimos para 

cada posto.  

 

En todo  caso,  os  aspirantes deberán posuír  os requisi tos  (xerais  e  mínimos)  ou estar  en cond ic ións  

de obte los na data  na que remate o  prazo de presentac ión de  so l ici tudes.  

 

No caso de que non se acade o  número de cand idatos previs to  no punto 4  da base 9ª ,  o  equipo de 

se lección poderá,  de maneira  extraord inar ia  e  con val idez unicamente  para o  proceso de que  se  

t rate ,  modificar  os requisi tos mínimos exixidos co fin de acadar  candida tos suf ic ientes .    

 

Quinta.-  SISTEMA DE ADMISIÓN DE CANDIDATOS: OFERTA DE EMPREGO TRAMITADA 

Á OFICINA DE EMPREGO. 

 

1 .  O sistema de admis ión de  cand ida tos será  o  de o fer ta  de emprego t rami tada na correspondente  

of icina de emprego.   

 

2 .  Dita  o fer ta ,  que será  elaborada  polo  grupo de  trabal lo  mixto  e  as inada polo  seu pres idente ou en 

quen de legue  este ,  t rami tarase  a  par t i r  do  vinde i ro      25/08/17.   Esta data  non será de  ap licación no  

caso  de  docen tes  de  mater ias  complementar ias  dado  que a  súa  o fer ta  será  presentada con 

poster ior idade  ao inic io  do proxecto  de obradoiro  de emprego. 

 

3 .  Os parámetros  da sondaxe serán:    

 
a)  Ámbito xeográf ico:   Concello  da ent idade promotora do proxecto.  De  non atoparse  

candidatos,  a mpliarase  a  sondaxe,  cos mesmos requis itos,   do á mbito de of ic ina de  
emprego  ata  o  á mbito prov incial .   

 

b)  Número de cand idatos  a  remi t ir :  CINCO por posto,  que cumpran os requis itos  
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mínimos  
               e  estean acreditados .    
 

4 .  A oficina  de emprego convocará os candidatos que resulten da d i ta  sondaxe e  comunicaral les a  

forma,  lugar  e  prazo de presentación da documentac ión acredi ta t iva  dos  seus méri tos .   

 

Sexta.-  PUBLICIDADE DA OFERTA DE EMPREGO. 

 

A publ icación en prensa da o fer ta  será  acordada polo grupo de t raba l lo  mixto  soamente  naqueles 
casos en que as í  o  considere oportuno.  
 

Sét ima.-  SISTEMA DE SELECCIÓN.  

 

O sistema de se lección constará  dunha pr imeira  fase de  valorac ión de  méri tos e  dunha  derradeira  de  

entrevis ta  persoal .   
 

Oitava.-  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  

 

Os candida tos,  resul tantes da o fer ta  de emprego,  a  par t ic ipar  no proceso se lec t ivo para as prazas de 

persoal  d irect ivo e  docente  das espec ia l idades,  deberán presentar  a  súa sol ic i tude  seguindo o  

modelo que acompaña a  estas  bases  (So licitude)  xunto coa  documentac ión que  probe  os  méri tos  

alegados,  debidamente cotexada ,  na o f ic ina de emprego correspondente .  
 

Novena.-  FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.  

 

1.  F ina l izado o  prazo de  presentac ión de sol ic i tudes,  o  grupo  de  trabal lo  va lorará as  recibidas xunto  

cos  mér i tos  alegados polos  aspi rantes  e  procederá  á  declarac ión p rovis iona l  dos  admit idos e  

excluídos .   

 

A puntuación desta fase( indicada nos l i stados ) ,  de carácter el iminatorio ,  será un 65% da 

baremación .  
 

Esta  dec laración provis iona l  de admit idos farase nunha ses ión que terá  lugar  nas dependencias  da 

Xefa tura Terr i tor ial  da  Consel ler ía  na r /  Concepción Areal ,  núm. 8 ,  Vigo.  Da ses ión  rea l izada  

es tenderase a  correspondente  ac ta  na  que,  necesar iamente,  f igurarán os  asp irantes  ad mitidos e  

excluídos  provisionalmente,  as í  como as puntuac ións p rovisionais outorgadas  aos mér i tos alegados.   
 

O día  13/09 /17 exporase a  re lac ión provisional  dos admit idos e  excluídos  xunto coas puntuac ións 

outorgadas  aos pr imeiros,  nos  tabole iros da ent idade promotora,  da  xefatura terr i tor ia l  e  nos da 

of icina de emprego.  Nesta  re lación  f igurará o  p razo que se  concede para formular  alegacións.  
 

2.  Rematado o  p razo de alegac ións,  o  grupo de traba llo ,  noutra  sesión,  que terá  lugar  nas  

dependencias da Xefatura Terr i tor ia l ,  reso lverá  as alegac ións  formuladas e  a  relación defini t iva de 

admit idos coas puntuac ións que correspondan na fase de valoración de méri tos e  convocara a  estes 

á  seguinte  fase de entrevis ta .  



 
Xefatura Territorial de Pontevedra - Sede Vigo 
Servizo de Orientación e Promoción Laboral 

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia 
Concepción Arenal, 8, andar 2 
36201 Vigo 
 

Sección Obradoiros de Emprego 
Teléfonos: 986 817 033 // 986 817 022 

 

 

 

 

 

3 .  A re lación def ini t iva  e  a  convocatoria  a  entrev ista  pub licarase  nos anted itos tabo le iros  o  día  

22/09/17.  
 

4.  Por  ter  es ta  fase de  valoración de mér i tos carácte r  e l iminator io ,  pasarán á  fase seguinte  ( sempre 

que  haxa candidatos)  tres candidatos  por  o rde de puntuación.   
 

Os posib les empates nas  puntuac ión dir imiranse mediante  a  apl icac ión dos cr i ter ios estab lecidos  na  

base  déc imo terceira .  

 

5 .  No caso dos expertos docentes  de materias complementarias ,  t r a la  valoración dos mér i tos  

alegados na documentac ión presentada,  os cand idatos se leccionados serán convocados a  entrevista  

para a  súa valoración def ini t iva e  a  determinac ión de t i tu lares  e  suplen tes,  todo i sto  de acordo  cos 

cr i ter ios es tab lec idos nestas  bases.  
 

Déc ima.-  BAREMOS 

 

Xúntanse  os  baremos para a  se lección do persoa l  d irect ivo e  docente.   
 

Déc imo primeira.-  FASE DE ENTREVISTA PERSOAL.  

 

1.  Unha vez rematada  a  valorac ión da fase anter ior  terá  lugar  a  entrevis ta  persoa l  cos  aspi rantes 

que cont inúen na se lección co f in de aval iar  as súas  capac idades persoais para desempeñar  os 

postos de trabal lo  que  se convocan.  

 

2 .  Es ta  fase,  que con carácter  xera l  non será el iminator ia ,  valo rarase de 1  ata  10 puntos,  

correspondéndol le  un 35% da puntuación total .  

 

3 .  A entrevis ta  persoal  para a  se lección do  persoa l  d irect ivo e  docentes das espec ial idades  terá  

lugar ,  con carácter xeral ,  nas dependencias  da  Xefatura  Terr i to r ia l ,  debendo acudir   os aspi rantes 

provis tos do  DNI ou documento subst i tu t ivo .  
 

4 .  No caso de que todos os cand idatos presentados acaden a  va loración mínima,  convocarase a  

entrevis ta  aos seguintes  cand ida tos por  orde de  puntuación,  ou amplia rase a  sondaxe,  a ta  acadar  

algún candida to  con puntuac ión super io r  á  mínima en fase de entrevista .  
 

5 .   Os cand ida tos que na data  l ími te  de inicio  do novo proxec to  estean pres tando servizos a  tempo 

completo  nun obradoiro  de emprego,  soamente poderán ser  propostos para a  súa incorporación ao 

novo proxec to  se  rema taron a  súa  re lac ión laboral  co proxecto  en func ionamento,  sempre  por 

exp iración do prazo máximo de durac ión do proxecto ,  antes  de d i ta  data  de inicio  *.  
 

No caso  de contratados  a  tempo parc ial  soamente poderán ser  propostos para a  súa incorporación 

ao novo proxec to  cando a súa xornada laboral  sexa compatib le  coa do novo proxecto .  
 

Este  punto  5  non será de  aplicac ión aos exper tos  docentes  de mater ias  complementar ias.  
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*Todo i sto  en aras  de garantir  os  pr inc ipios de e f icacia  e  e f ic ienc ia ,  e  tendo en conta que as pautas 

es tablec idas nas c irculares 6 /2000 e 22 /2002 teñen carácter  xeral ,  correspondendo  a cada grupo 

encargado  da se lección concre tar  as d i tas  pautas  atendendo ás pecul iar idades  dos  proxec tos.  
6.  Aqueles  candidatos que,  por  es taren ac t ivos nout ro  proxec to ,  non poidan incorporarse na da ta  de 

in ic io  do obrado iro  de emprego,  non serán convocados á  entrevista ,  quedando pendente a 

real ización des ta  fase do proceso de selecc ión,   no suposto  de producir se a  baixa do t i tular  da p raza 

con data   poster ior  á  do inic io   des te  proxecto ,  e   dentro  do   pr imeiro  mes do proxecto .  I sto   sempre 

que a  súa re lac ión laboral  co proxecto  no que  se a topa  en ac t ivo es tea rematada,  de acordo co 

es tablec ido  no punto 5  des ta  base  déc imo pr imeira .  

 

Este  punto  non será  de aplicación para  a  se lección de docentes de  mater ias complementar ias.  

 

Décimo segunda.-  PUNTUACIÓN FINAL. CONTRATACIÓN.  

 

1.  O grupo de traba llo ,  rematada  e  cua l i f icada a  entrevista ,   es tablecerá as puntuac ións finais  dos 

candida tos que t iveren superado a  to tal idade  do procedemento se lec t ivo  mediante  a  real izac ión da 

correspondente sesión.   

 

Ditas puntuac ións  finais  v irán dadas  pola  suma dos puntos acadados  en cada fase e  deter minarán a  

orde de pre lación dos aspirantes  para  a  súa ul ter ior  contratac ión pola ent idade pro motora .  

 

2 .  A entidade promotora  es tará  obr igada a  contra tar  o  asp irante  que,  obtendo a  maior  puntuac ión 

f inal ,  fose proposto  polo  grupo de t raba llo .  

 

3.  As puntuac ións da ent revis ta  persoal ,  as f inais  e os nomes dos cand idatos propostos para seren 

contra tados po la  entidade promotora e  os   dos integrantes da  l is ta  de reserva a  que fa i  re ferenc ia  a  

base decimo cuar ta ,  publ icaranse nos tabo le i ros de anuncios da entidade promotora,  Xefa tura 

Terr i tor ial  e  o ficina  de emprego.  
 

Décimo terceira.-  CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES.  

 

Para dir imir  os posib les  empates entre  as puntuacións ob tidas  por  dous ou máis candidatos en cada 

unha  das fases do proceso se lec t ivo as í  co mo nas puntuac ións  fina is ,  rexerán os seguintes cr i ter ios:  

 1 . º  A persoa que  se a tope en si tuac ión de  desempregado.  
2.º  A puntuac ión cor respondente ás  t i tu lac ións  preferentes.  

3 . º  A puntuac ión ob tida  no apar tado de exper iencia  profesiona l .  

 4 . º  A puntuación ob tida  no apar tado de  exper iencia  docente.  

 5 . º  A puntuación ob tida  no apar tado de  cursos real izados.  

 6 . º  A puntuación ob tida  no apar tado de  coñecementos do id ioma galego.  

 

Décimo cuarta.-  LISTA DE RESERVA.  
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1.  Rematado o  proceso selec t ivo ,  o  grupo de traballo  elaborará unha l is ta  de reserva,  cunha  val idez 

dun mes ,  in tegrada polos cand ida tos que,  tendo superadas todas as fases  da se lección,  ob tiveren as  

seguintes  mellores  puntuac ións  f inais  ás  da  persoa proposta  para  ocupar  a  praza  obxecto  da 

convocator ia .  
 

Esta  l i s ta  empregarase para cubr ir  as  vacantes  que  se produciren unha vez in ic iada  a  prestación da 

act ividade polo  in icialmente se leccionado.  

 

2 .  No suposto  de que a  l i s ta  de sup lentes se  esgotar  ou que ningún dos seus in tegrantes es t iver  

d ispoñible  para a  súa cont ratac ión pola entidade promotora,  poderase ut i l izar  (a  cr i ter io  do grupo  

de traballo  mixto)  a  relac ión de candidatos que ,  tendo puntuac ión na fase de baremación do 

cur r ículo ,  non fosen chamados a  entrevis ta ,  proseguindo co procedemento es tab lec ido nestas bases.   

 

3 .   De  non haber  cand idatos,  in ic iarase un novo procedemento se lec t ivo .  

 

4 .  No caso de docentes  de mater ias complementar ias ,  a  l i s ta  de reserva terá  va l idez a ta  fin  de 

proxecto .  
 

Décimo quinta.-  INCIDENCIAS E RECLAMACIÓNS.  

 

1 .  De conformidade co es tablec ido no ar t igo ar t igo 14º  da orde do 8  de febreiro  de 2017 (DOG 3-

03-2017)   da Consel ler ía  de Economía,  Emprego e  Industr ia  que es tablece as bases reguladoras da  

concesión de  axudas  e  subvencións  para  os programas de  obrado iros de  emprego promoción,  non é  

aplicable  a  este  proceso  se lec t ivo  a  normat iva es tablec ida para os procedementos de selecc ión de 

persoal  das dist intas Adminis tracións públ icas,  a índa que a  ent idade promotora do proxecto  

format ivo sexa un organismo públ ico.  
 

2 .  O grupo  de trabal lo  mixto  resolverá as  inc idencias  e  reclamacións  que puideren der ivarse  do 

proceso de se lección,  sen que ca iba ul ter ior  recurso en vía  administrat iva.  

 

 Vi lagarcía  de Arousa ,  22  de  agosto  de 2017  
 

 

 

 

Asdo. :                                                  Asdo. :    

 

 

 

 

 

Asdo. :                                                   Asdo . :  
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