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FORMULARIO DE PARTICIPACION NA OPE

As  solicitudes  de  participación  no  concurso-oposición,  cumprimentaranse  no  modelo

normalizado  que  figura  que  figura  na  páxina  web  do  Servizo  Galego  de  Saúde,

FIDES/Expedient-e /Sección de procesos.

Recorde que debe imprimir o formulario confirmado. Elabore a súa inscrición e so unha vez

que teña a seguridade de telo completado axeitadamente, proceda a confirmalo. Recorde

que unha vez confirmado o borrador, non poderá modificalo. 

O formulario de solicitude confirmado deberá imprimilo, asinalo e presentalo nun rexistro

administrativo para a súa validez, acompañado, no seu caso, do pago das taxas. 

Que categoría marco como opción? A categoría da que posúa os requisitos de admisión.

Se vostede vai participar en dúas ou máis categorías, deberá cumprimentar unha solicitude

de participación e aboar as taxas correspondentes para cada unha delas.

Non poderá presentarse a unha categoría/especialidade, se vostede é persoal estatutario

propietario desa categoría/especialidade.

Cales  son  os  requisitos  de  admisión? Hai  que  reunir  os  requisitos  xerais  que  se

encontran no formulario:  nacionalidade,  idade,  titulación,  capacidade funcional,  non ser

estatutario  propietario  na  categoría  á  que  opta,  e  non  ter  sido separado  do  servizo

mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou administración pública

nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado con carácter firme para o

exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión nun

Estado membro da Unión Europea, e  non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún

delito contra a liberdade e indemnidade sexual.

Cales son os requisitos específicos de admisión na quenda de promoción interna? 

• Ter a condición de persoal estatutario fixo noutra categoría ou especialidade de nivel

académico igual ou inferior ao que se opta. 
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• Estar en servizo activo e con nomeamento como persoal estatutario fixo durante,

alomenos, dous anos na categoría ou especialidade de procedencia. Lembre que ao

persoal integrado no réxime estatutario seralle computado, para os efectos deste

prazo,  o  tempo  de  servizos  prestados  como  persoal  funcionario  de  carreira  ou

persoal laboral fixo. 

• Posuír a titulación requirida.

Se accedo pola quenda de promoción interna cal é a data do nomeamento como

propietario? É a data na que vostede foi nomeado persoal estatutario fixo na categoría

que  lle  da  acceso  á  quenda  de  promoción  interna.  Se  a  data  non  é  correcta  pode

modificala. Se comprobará a exactitude das datas. 

Qué pasa se os datos non son certos? Lembre que a consignación de datos falsos na

solicitude ou na documentación achegada polos/as aspirantes sancionarase coa anulación

da solicitude, sen prexuízo das demais medidas legais que correspondan.

Teño que pagar taxas? Como norma xeral deberá vostede aboar a taxa correspondente por cada

categoría na que se inscriba.

Lembre que estarán exentos do pagamento da taxa por dereito de inscrición: 

-As/os aspirantes con discapacidade igual ou superior ao 33%.

-As/os aspirantes que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría

especial.

Aplicarase unha bonificación do 50% á inscrición solicitada por:

-As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

-As persoas  que figuren  como demandantes  de  emprego  desde,  polo  menos,  os  seis

meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas nas que soliciten a súa

participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.
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As circunstancias de exención e bonificación deberán ser acreditadas,  segundo o suposto que

corresponda,  presentando  xunto  coa  solicitude  de  participación  no  proceso  a  seguinte

documentación:

-copia compulsada da cualificación de discapacidade.

-copia compulsada do título oficial de familia numerosa, de carácter xeral ou especial.

-certificación  negativa  da  percepción  actual  de  prestación/subsidio  por  desemprego  e  da

antigüidade como demandante de emprego expedida polo Servizo Público de Emprego. 

Quen ten dereito á devolución de taxas? Os/ás aspirantes excluídos/as que o soliciten

no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da lista definitiva de

admitidos/as  e excluídos/as,  devolverase,  logo dos trámites  correspondentes o importe

aboado en concepto de dereitos de exame.

Na solicitude de devolución deberá consignarse o seu nome, apelidos, NIF, número de

conta  bancaria  (vinte  díxitos)  e  localidade  desta,  así  mesmo  debe  achegar  copia

compulsada  do  impreso  de  autoliquidación  da  taxa.  As  solicitudes  deben  dirixirse  á

Subdirección Xeral de Selección e Políticas de Persoal do Servizo Galego de Saúde en

Santiago de Compostela. 

Teño rexistrados os datos, agora que fago? Unha vez rexistrados os datos en formato

electrónico, cumprimentando este modelo, confirme o formulario e proceda á súa impresión

en soporte papel, asine o documento no lugar determinado ao efecto. Teña en conta que

non  se  admitirá  ningunha  solicitude  con  emendas  ou  riscaduras.  Achegue,  xunto  á

solicitude, o resgardo de autoliquidación de taxas (de estar obrigado ao seu pago), ou no

seu caso, a documentación que xustifique a exención total ou parcial do seu aboamento.

Recorde que o non pago das taxas dentro do prazo é un requisito non emendable. 

Unha vez xerado o formulario, poderá gardar un borrador. Logo de confirmar o borrador

non poderá modificalo 

Onde  presento  o  formulario,  a  documentación  acreditativa  dos  requisitos

participación e dos méritos a valorar na fase de concurso? As solicitudes en papel, así
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cubertas, poderanse presentar nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, e no rexistro

xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego

de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1

de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A solicitude de participación, a documentación acreditativa dos requisitos e dos méritos,

enviarase á Unidade de Validación que teña seleccionado no formulario.

Lembre que,  ademais das consideracións anteriores, a súa solicitude só será admitida

sempre que cumpra os requisitos de acceso. 

Qué documentación teño que aportar dentro do prazo de presentación de solicitudes

de participación no concurso-oposición?

- Xustificante de ter aboado os dereitos de exame ou de estar exento ou bonificado.

- Fotocopia do NIF/NIE/Pasaporte. As persoas que accedan pola quenda de promoción

interna non terán que presentar fotocopia do DNI ou pasaporte.

-  Fotocopia  compulsada  do  título  esixido  para  o  ingreso  na  correspondente

categoría/especialidade.

- Fotocopia compulsada do CELGA esixido para a súa categoría pola convocatoria ou título

equivalente.

Xunto  coa  solicitude  de  validación,  a/o  aspirante  deberá  achegar  a  documentación

acreditativa dos méritos que figuren pendentes de validación nos termos que se indican no

Anexo V da convocatoria. Só se admitirá como medio de acreditación o que se indica para

cada un dos méritos no indicado anexo. 

Pode  subsanarse  a  documentación  acreditativa  de  méritos? Por  tratarse  dun

procedemento de concorrencia competitiva non se admitirá, unha vez rematado o prazo de

presentación  de  instancias  e  aos  efectos  da  súa  valoración  neste  proceso,  ningunha

documentación  acreditativa  de  méritos  aínda  que  consten  rexistrados  no  expediente

electrónico,  agás  aquela  documentación  que,  esixida  no  Anexo  V  da  convocatoria  e
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constando documentalmente ter sido solicitada polo interesado ao organismo ou entidade

competente no prazo de presentación de solicitudes ou nun momento anterior, esta non

fose recepcionada pola/o interesada/o no indicado prazo, suposto no que se admitirá a súa

presentación no prazo de reclamación contra a lista provisional de admitidos/excluídos.

Fóra deste suposto e prazo non se admitirá ningunha documentación.

Quen pode solicitar adaptación de tempo/medios? As/os aspirantes con discapacidade,

opten  ou non opten  por  participar  na  quenda reservada a  persoas  con  discapacidade

poderán solicitar adaptación de tempo e medios para a realización dos exercicios. As/os

interesadas/os,  agás  causas  sobrevidas,  deberán  formular  a  correspondente  petición

concreta  na  solicitude  de  participación  na  que  deberán  reflectir  con  claridade  as

necesidades específicas que ten a/o candidata/o para acceder ao proceso de selección en

condicións  de  igualdade,  debendo  achegar  o  Ditame  Técnico  Facultativo  emitido  polo

órgano  técnico  de  cualificación  do  grao  de  discapacidade  competente,  acreditando  de

forma fidedigna, a/s deficiencia/s permanente/s que deron orixe ao grao de discapacidade

recoñecido

Que importancia teñen os datos persoais que figuren na solicitude de participación?

O domicilio que figure na solicitude considerarase como o único válido aos efectos de

notificacións,  sendo  responsabilidade  exclusiva  do/a  aspirante  tanto  o  erro  na  súa

consignación, como a comunicación ao Servizo Galego de Saúde de calquera cambio do

mesmo. O mesmo será aplicable aos outros medios de comunicación posibles, como os

teléfonos de contacto e o correo electrónico.

Que pasa se quero modificar a miña solicitude e xa a confirmei? Se quere modificar a

solicitude, deberá presentar xunto coa solicitude ou unha copia desta, un escrito no que

consten  os  seus  datos,  a  modificación  que  pretenda  e  unha  vez  asinado,  deberá

presentalo  nun  rexistro  administrativo,dirixido  á  Unidade  de  validación  á  que  enviou  a

solicitude inicial, sempre dentro do prazo de presentación de solicitudes. 
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