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BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO CON CARÁCTER TEMPORAL 
PARA A CATEGORÍA PROFESIONAL DE CONSERXE. 

 

1.- NÚMERO DE PRAZAS QUE SE CONVOCAN:  2 

2.- RELACIÓN XURÍDICA: Relación laboral de duración determinada, pola 

modalidade de contrato temporal de Interinidade establecida no Real Decreto 

Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do 

Estatuto dos Traballadores.  

  3.- CLASIFICACIÓN:  Persoal laboral.  

4.- DENOMINACIÓN DO POSTO:  CONSERXE 

4.1.FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:  

Funcións de vixilancia, custodia e información aos cidadáns. Realización de traballos de 

colaboración administrativa de nivel elemental: fotocopias, distribución de 

documentación e prácticas de comunicacións e notificacións. Portaxe de paquetes, 

caixas e similares. Apoio a actividades de reunión e comunicación: Preparación de salas 

e dependencias, de mobiliario e de medios materiais. Execución de pequenas 

reparacións e labores de mantemento básico: cerrallaría, fontanería, saneamento, 

electricidade, carpintería, albanelería e calefacción, aire acondicionado, etc. Calquera 

outra que se dispoña de acordo coa súa categoría laboral. 

5.- REQUISITOS INDISPENSABLES. TITULACIÓN ACADÉMICA:  

Non se esixe ningunha titulación académica. 

6.-  NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 3  

7- PROGRAMA DE ACCESO. 

A)MATERIAS COMÚNS. 

1.- A Constitución Española. Principios Xerais. O Concello como entidade local. O 

Concello de Viveiro: as súas competencias e organización. 

B) MATERIAS ESPECÍFICAS. 

2.- A atención ao cidadán. Recepción e telefonía: Comunicación e atención en persoa e 

por teléfono: Avisos, información, peticións, acompañamento, desvío de chamadas, etc. 

Vixilancia e control das instalacións do centro e das persoas que acceden ás 

dependencias administrativas.  
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3.- Os documentos administrativos. Clases. A práctica da notificación de documentos 

administrativos. Reparto e distribución de documentación e correspondencia. 

4.- Traballos de mantemento básico e pequenas reparacións. Nocións básicas de 

cerrallaría, fontanería, saneamento, electricidade, carpintería, albanelaría, calefacción, 

aire acondicionado, etc. Ferramentas e útiles para mantemento e pequenas reparacións 

e/ou substitucións. Movemento de material e equipos: maquinaria e útiles a utilizar. 

5.- Dereitos e deberes dos empregados públicos. O código de conduta. Principios éticos 

e de conduta.  Prevención de Riscos Laborais: Aspectos básicos de evacuación de 

edificios ante emerxencias e nocións básicas de primeiros auxilios. 

8.- PROBAS SELECTIVAS 

8.1. FASE DE OPOSICIÓN. Constará das seguintes probas: 

 

8.1.1. Proba de coñecementos xerais e específicos.  
Esta proba consistirá nun exercicio tipo test que abarque a totalidade do programa 

(materias comúns e específicas). 

Este exercicio constará de 20 preguntas. As respostas erróneas non computarán pero non 

serán penalizadas. 

Esta proba teórica é obrigatoria e eliminatoria, e cualificarase ata un máximo de 20 

puntos, sendo a puntuación mínima para superala 10 puntos.  

8.1.2.- Proba práctica.  
Consistirá nunha suposto práctico sobre o temario de materias específicas, relacionado 

coas funcións a desempeñar no posto de traballo ó que se accede. Neste suposto 

valorarse polo tribunal as habilidades e destrezas na resolución do problema, a 

determinación de fases, trámites e solucións plantexadas, así como a claridade 

expositiva da solución plantexada. 

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria, cualificándose ata un máximo de 20 puntos, 

sendo a puntuación mínima para superala de 10 puntos. 

8.1.3.- Proba de Galego. 
A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o 

castelán. 

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

Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de 

presentación de solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán 

que realizar esta proba. 

 

9.- FASE DE CONCURSO 
 
A) Experiencia profesional. 
Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 6 

puntos.  

No suposto de relacións laborais ou de servizo de carácter parcial, o cómputo do tempo 

a concreta relación laboral será a que apareza sinalada no Informe de Vida Laboral. 
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a) Desempeñar ou ter desempeñado unha praza/posto/emprego igual ou similar ao que 

se convoca, ou realizar as funcións deste, nunha Administración Pública, ou organismos 

autónomos de carácter administrativo dependentes desta, como persoal funcionario ou 

contratado laboral. 

- No caso que se desempeñe unha praza/posto/emprego igual á convocada, valorarase a 

razón de  0.084 puntos por mes.  

- No caso de que se desempeñe unha praza/posto/emprego similar á convocada, 

valorarase do seguinte xeito: a puntuación será de 0,084 se este fose de grupo de 

titulación superior, 0,063 se fose do mesmo grupo de titulación e 0,042 se fose dun 

grupo de titulación inferior. 

Entenderase por posto similar aquel que conteña algunha  das función do posto que se 

convoca ou  funcións similares dentro dunha área de actividade, escala ou subescala.   

 

b) Cando a experiencia profesional acreditada fose desempeñada en Entidades Privadas:  

- No caso que se desempeñe unha praza/ posto/emprego igual á convocada, valorarase a 

razón de  0.042 puntos por mes. 

- Se a praza/posto/emprego se considera similar a puntuación será de 0.042 se este fose 

de grupo de titulación superior, 0.032 se fose do mesmo grupo de titulación e 0.022 se 

fose dun grupo de titulación inferior. Entenderase por posto similar aquel que conteña 

algunha  das función do posto que se convoca ou  funcións similares dentro da área de 

actividade, escala ou subescala na que se encadre.  
B) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións 
da posto/función á que se opta: 
Valoraranse segundo a seguinte táboa e ata un máximo de 4 puntos. 

 TIPO DE CURSOS PUNTUACIÓN POR HORA  
Asistencia. 0,005 

Aproveitamento. 0,010 

Impartir cursos. 0,020 

Non se terán en conta as asignaturas ou materias aprobadas que formen parte de titula 

cións académicas, incluídos os master oficiais e master e cursos impartidos polas 

Universidades baixo a denominación de títulos propios. 

Serán puntuables para este posto a realización de cursos de informática, por 

considerarse relacionados coas funcións do posto/emprego á que se opta. 

 

10.- ENTREVISTA. 
 
Co obxecto de asegurar a obxectividade e racionalidade do proceso selectivo, 

realizarase obrigatoriamente unha entrevista estruturada. Os aspirantes que non acudan 

a mesma decaerán do proceso selectivo quedando excluídos deste. 
 
A entrevista terá por obxecto afondar e complementar a información que os candidatos 

aportan como méritos/s á valorar na fase de concurso. O Tribunal valorará a aptitude 

dos candidatos a luz das contestacións que estes dean as preguntas que se lle formulen, 

así como a actitude que mostren, todo iso en relación co desempeño das funcións do 

posto a que aspiran. Estas preguntas non poderán invadir en ningún caso a intimidade 
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dos aspirantes, ideoloxía ou crenzas, senón que servirán para complementar o 

coñecemento dos aspirantes e a súa idoneidade para o desempeño das funcións do posto 

a que se opta.  

Cualificarase ata un máximo de cinco puntos. 

 

11.- CUALIFICACIÓN FINAL. 
 
A cualificación final das probas selectivas virá determinada pola suma das puntuacións 

alcanzadas nos apartados 8, 9 e 10 das presentes bases. 

 

No non establecido nas presentes bases deberá estarse ó recollido nas Bases Xerais para 

a contratación de persoal temporal do concello de Viveiro. 

 

Viveiro, 13 de xullo de 2016 

 

La Alcaldesa 

 

María Loureiro García 


