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ACORDO SINDICAL ESTABILIZACIÓN DO 

EMPREGO PÚBLICO 

 

Reunidos CIG-PAS-Laboral; CIG-PAS-Funcionario; CCOO Laboral e UXT Laboral o 

16 de xuño de 2022 para negociar os sistemas selectivos aplicables ás prazas da 

taxa adicional de estabilización e de persoal declarado indefinido non fixo das 

OEP de 2019, 2020 e 2021, en aplicación da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de 

medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, 

acadouse o acordo, que máis abaixo se reflicte:: 

ACORDO 

1.- PROPOSTA DE BAREMO DO CONCURSO ÚNICO E EXCEPCIONAL 

PARA AS PRAZAS DA TAXA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN. 

DISPOSICIÓNS ADICONAIS 6ª E 8ª DA LEI 20/2021, DO 28 DE 

DECEMBRO. 

A. MÉRITOS PROFESIONAIS. 85 Puntos. 
 

CONCEPTO MES 

Servizos prestados como persoal funcionario interino no corpo, escala e subescala como 
persoal laboral temporal na categoría profesional da Universidade de Vigo desde o 

01/11/2011 ata a data de publicación da convocatoria 

0,4550 

Servizos prestados como persoal funcionario interino no corpo, escala e subescala ou 
como persoal laboral temporal na categoría profesional da Universidade de Vigo desde 

01/01/1990 ata o 31/10/2011  

0,2270 

Servizos prestados noutras administracións públicas  0,0134 

 

Apartado A.1.: Os servizos prestados dos méritos sinalados estarán referidos á data da 

publicación desta convocatoria no DOG. O cómputo dos meses realizarase por días naturais (30 

días) e para estes efectos, calcularase o número total de días correspondentes aos períodos 

computables, dividirase o resultado entre trinta (30) e multiplicarse o cociente, desprezando os 

decimais, pola puntuación que se sinala en cada apartado.  

Apartado A.2.: Exclusivamente para o persoal contratado e persoal interino que realizasen a súa 

xornada laboral en sábados, domingos e días declarados festivos debe considerarse, por 2 os 

efectos de cómputo total de días correspondentes aos períodos computables, aplicaraselle o 

recollido no Convenio Colectivo.  

Apartado A.3.: Os contratos realizados para traballar entre as 22.00 e as 6.00 horas terán a 

consideración de nocturnas e a efectos de cómputo total de días correspondentes aos períodos 

computables, aplicaraselle o recollido no Convenio Colectivo 
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B. OUTROS MÉRITOS. 15 Puntos. 

B.1. Participación en procesos selectivos da Universidade de Vigo. 10 Puntos. 

Por ter superado algún dos exercicios para o acceso ao Corpo ou Escala 

CONCEPTO Ptos 

Ter superado todo o proceso selectivo convocado pola Universidade de Vigo 10 

 

No caso de participación en procesos selectivos con 3 exercicios eliminatorios, valoraranse coa 

seguinte puntuación: 

a. Por ter superado o 1º exercicio: 4 puntos. 
b. Por ter superado o 2º exercicio: 3,5 puntos. 
c. Por ter superado o 3º exercicio:  2,5 puntos. 

 

No caso de participación en procesos selectivos con 2 exercicios eliminatorios, valoraranse coa 
seguinte puntuación: 
 

a. Por ter superado o 1º exercicio: 5,5 puntos. 
b. Por ter superado o 2º exercicio: 4,5 puntos. 

Valorarase ter superado un exame de unha convocatoria para a elaboración de listas da garda, 4 

puntos. 

Consideraranse as dúas últimas convocatorias de procesos selectivos, computándose os 

exercicios que correspondan á convocatoria que fose máis favorable para as persoas aspirantes. 

Non se computarán exercicios correspondentes a convocatorias distintas. 

 

B.2. Formación. 5 Puntos. 

Valorarase a formación relacionada coa categoría da praza, acreditada 

suficientemente e impartida por centros e organismos oficiais, incluídas as 

materias cursadas para a obtención de títulos oficiais superiores ao exixido pola 

convocatoria ou afíns; neste último caso, deberá achegarse o programa 

académico indicando a duración das disciplinas. 

DURACIÓN PUNTUACIÓN 

De 30 horas a 99 horas 1 

De 100 horas a 249 horas 2 

De 250 horas a 499 horas 3 

Igual ou superior a 500 horas 4 

 

Os cursos cunha duración menor de 30 horas non se tomarán en consideración 

agás que a suma deles sexa igual ou superior a 30 horas, recibindo polo conxunto 

un máximo de 1 punto. 
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De acreditar máis dun nivel de coñecemento, valorarase unicamente o curso de 

superior nivel. No caso dos cursos de galego, só se valorarán os de nivel superior 

ao exixido na convocatoria. 

1.1. PRAZAS CONVOCADAS POR CONCURSO  

QUENDA ESCALA PRAZAS 

Concurso Letrado 01 

Concurso Técnico Superior Innovación educativa 01 

Concurso Técnico Superior Análise de Superficies 02 

Concurso Veterinaria 01 

Concurso Técnico Superior Actividades do medio mariño 01 

Concurso Técnico Superior Cultivos mariños 01 

Concurso Técnico Superior Informática 01 

Concurso Técnico Medio Innovación educativa 01 

Concurso Técnico Especialista Animalario 02 

Concurso T.E. Electrónica e instrumentación científica e de calibración 01 

Concurso T.E. Actividades do medio mariño 01 

Concurso T.E. Calidade ambiental e histoloxía 01 

Concurso T.E. Cultivos Mariños 01 

Concurso T.E. Electrónica 01 

Concurso T.E. Máquinas e ferramentas 01 

Concurso T.E. Técnicas escultóricas e pictóricas 01 

Concurso T.E. Técnicas de artes gráficas 01 

Concurso Auxiliar Técnico Atención Telefónica 01 

Concurso Técnico Superior I+D 02 

Concurso T.E. Bioloxía 01 

Concurso T.E. Química 01 

Concurso Auxiliar Técnico Deportes 02 

Concurso Axudante de arquivos, bibliotecas e museos 03 

Concurso T.E. TIC 03 

Promoción T.E. TIC 01 

Concurso T.E. Biblioteca 02 

Promoción T.E. Biblioteca 03 

Concurso A.T. Servicios Xerais 09 

Promoción A.T. Servicios Xerais 06 

Concurso Auxiliares Administrativos 46 
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2.- PROPOSTA DE PROCESO SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

PARA AS PRAZAS DA TAXA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN. 

ARTIGO 2 DA LEI 20/2021, DO 28 DE DECEMBRO. 

A. MÉRITOS PROFESIONAIS. 35 Puntos. 
 

CONCEPTO MES 

Servizos prestados como persoal funcionario interino no corpo, escala e subescala como 
persoal laboral temporal na categoría profesional da Universidade de Vigo, os 6 anos 
anteriores á data de publicación da convocatoria.  

0.333 

Servizos prestados como persoal funcionario interino no corpo, escala e subescala como 
persoal laboral temporal na categoría profesional da Universidade de Vigo desde 

01/01/1990 ata os 6 anos anteriores a data de publicación da convocatoria.  

0.184 

Servizos prestados noutras administracións públicas 0.0134 

 

B. OUTROS MÉRITOS. 5 Puntos. 

B.1. Participación en procesos selectivos da Universidade de Vigo. 3 Puntos. 

Por ter superado algún dos exercicios para o acceso ao Corpo ou Escala 

CONCEPTO Ptos 

Ter superado todo o proceso selectivo convocado pola Universidade de Vigo 3 

 

No caso de participación en procesos selectivos con 3 exercicios eliminatorios, valoraranse coa 

seguinte puntuación: 

a. Por ter superado o 1º exercicio: 1,40 puntos. 
b. Por ter superado o 2º exercicio: 1 puntos. 
c. Por ter superado o 3º exercicio:  0,60 puntos. 

No caso de participación en procesos selectivos con 2 exercicios eliminatorios, valoraranse coa 
seguinte puntuación: 

a. Por ter superado o 1º exercicio: 2 puntos. 
b. Por ter superado o 2º exercicio: 1 puntos. 

Valorarase ter superado un exame de unha convocatoria para a elaboración de listas da garda, 

1,40 puntos. 

B.2. Formación. 2 Puntos. 

Valorarase a formación relacionada coa categoría da praza, acreditada 

suficientemente e impartida por centros e organismos oficiais, incluídas as 

materias cursadas para a obtención de títulos oficiais superiores ao exixido pola 

convocatoria ou afíns; neste último caso, deberá achegarse o programa 

académico indicando a duración das disciplinas. 

DURACIÓN PUNTUACIÓN 

De 30 horas a 99 horas 0,40 

De 100 horas a 249 horas 0,80 

De 250 horas a 499 horas 1,20 

Igual ou superior a 500 horas 1,60 
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Os cursos cunha duración menor de 30 horas non se tomarán en consideración 

agás que a suma deles sexa igual ou superior a 30 horas, recibindo polo conxunto 

un máximo de 1 punto. 

De acreditar máis dun nivel de coñecemento, valorarase unicamente o curso de 

superior nivel. No caso dos cursos de galego, só se valorarán os de nivel superior 

ao exixido na convocatoria. 

 

2.1. PRAZAS CONVOCADAS POR CONCURSO-OPOSICIÓN 

QUENDA ESCALA PRAZAS 

Xeral Técnico Superior I+D 01 

Xeral T.E. TIC 02 

Xeral T.E. Biblioteca 02 

Xeral T.E. Medios Audiovisuais 01 

Xeral Auxiliar Técnico Servizos Xerais 08 

Xeral Auxiliar Administrativo 24 

Promoción Axudante de arquivos, bibliotecas e museos 05 

Promoción T.E. Biblioteca 02 

 

2.2. FASE DE OPOSICIÓN 

1 Sistema selectivo concurso-oposición. 

1.1 Fase de oposición. 

Tendo en conta que todas as prazas ofertadas nas OEP de 2019, 2020 e 2021, de 

conformidade co disposto no punto terceiro da resolución do 10 de decembro de 2021 

pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal de administración e 

servizos para o ano 2021, se convocarán como prazas de persoal funcionario, desenvólvese 

deseguido o contido da fase de oposición correspondente aos subgrupos A1, A2, C1 e C2.  

Os exercicios da fase de oposición serán eliminatorios, agás os correspondentes aos 

coñecementos de lingua galega e aos coñecementos non específicos ou, se é o caso, aqueles 

que expresamente se indiquen nas convocatorias.  

En todos os casos, as preguntas adicionais de reserva substituirán, de ser o caso, ás preguntas 

anuladas pola súa orde. 
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A. Subgrupo A1 

A fase de oposición estará composta polos seguintes exercicios:  

Primeiro exercicio: de carácter teórico, escrito e eliminatorio.  

Consistirá en contestar un test de 120 preguntas con 4 respostas alternativas, das 

que só unha será correcta, da primeira parte do programa.  

O tempo de realización será de 140 minutos. Cada resposta errónea descontará o 

25% do valor da resposta correcta. O exercicio incluirá 8 preguntas de reserva que 

deberán responderse dentro do tempo indicado. Cualificarase cun máximo de 27 

puntos e será necesario obter 13,5 puntos para superalo.  

 

Segundo exercicio: de carácter práctico e eliminatorio.  

Consistirá en realizar as probas prácticas e/ou resolver un ou varios supostos 

prácticos relativos á primeira parte do programa.  

O tempo de realización será de 180 minutos. Cualificarase cun máximo de 27 

puntos e será necesario obter 13,5 puntos para superalo.  

 

Terceiro exercicio: non terá carácter eliminatorio. Estará composto por dúas probas 

a) Coñecementos de lingua galega. Estarán exentas de realizala as persoas aspirantes 

que acrediten estar en posesión do Celga 4 ou o equivalente validado polo órgano 

competente de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG nº 146, do 30 de 

xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG nº 34, do 19 de 

febreiro), pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de 

coñecemento da lingua galega (Celga), sendo cualificados con 2 puntos. Esta proba 

incluirá 2 partes: Primeira. Consistirá en contestar un test de 20 preguntas sobre o 

coñecemento da lingua galega, con catro respostas alternativas das cales só unha 

delas será correcta. O exercicio incluirá 2 preguntas de reserva que deberán 

responderse dentro do tempo indicado. Disporase de 25 minutos. Cada resposta 

errónea descontará o 25 % do valor da resposta correcta. Valorarase cun máximo 

de 1 punto. 
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Segunda. Comprensión escrita ou oral e expresión oral. Consistirá en ler un texto 

ou escoitar un fragmento de audio ou audio-vídeo e, a seguir, realizar unha 

entrevista coa persoa examinadora, debendo resumir o input e manter un diálogo 

ao respecto para avaliar a súa expresión oral. Valorarase cun máximo de 1 punto. 

b) Coñecementos non específicos. Consistirá en contestar un test de 20 preguntas 

sobre a segunda parte do programa, con catro respostas alternativas, das cales só 

unha será correcta. O exercicio incluirá 2 preguntas de reserva que deberán 

responderse dentro do tempo indicado. O tempo máximo de realización será de 25 

minutos. Cada resposta errónea descontará o 25 % do valor da resposta correcta. 

Valorarase cun máximo de 4 puntos. 

 

C. Subgrupo C1 

A fase de oposición estará composta polos seguintes exercicios:  

Primeiro exercicio: de carácter teórico, escrito e eliminatorio.  

Consistirá en contestar un test de 100 preguntas con 4 respostas alternativas, das 

que só unha será correcta, da primeira parte do programa.  

O tempo de realización será de 120 minutos. Cada resposta errónea descontará o 

25% do valor da resposta correcta. O exercicio incluirá 6 preguntas de reserva que 

deberán responderse dentro do tempo indicado. Cualificarase cun máximo de 27 

puntos e será necesario obter 13,5 puntos para superalo.  

 

Segundo exercicio: de carácter práctico e eliminatorio.  

Consistirá en realizar as probas prácticas e/ou resolver un ou varios supostos 

prácticos relativos á primeira parte do programa.  

O tempo de realización será de 150 minutos. Cualificarase cun máximo de 27 

puntos e será necesario obter 13,5 puntos para superalo.  
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Terceiro exercicio: non terá carácter eliminatorio.  Estará composto por dúas probas: 

a) Coñecementos de lingua galega. Estarán exentas de realizala as persoas aspirantes 

que acrediten estar en posesión do Celga 4 ou o equivalente validado polo órgano 

competente de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG nº 146, do 30 de 

xullo), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014 (DOG nº 34, do 19 de 

febreiro), pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de 

coñecemento da lingua galega (Celga), sendo cualificados con 2 puntos. Esta proba 

incluirá 2 partes: Primeira. Consistirá en contestar un test de 20 preguntas sobre o 

coñecemento da lingua galega, con catro respostas alternativas das cales só unha 

delas será correcta. O exercicio incluirá 2 preguntas de reserva que deberán 

responderse dentro do tempo indicado. 

Disporase de 25 minutos. Cada resposta errónea descontará o 25 % do valor da 

resposta correcta. Valorarase cun máximo de 1 punto.  

Segunda. Comprensión escrita ou oral e expresión oral. Consistirá en ler un texto 

ou escoitar un fragmento de audio ou audio-vídeo e, a seguir, realizar unha 

entrevista coa persoa examinadora, debendo resumir o input e manter un diálogo 

ao respecto para avaliar a súa expresión oral. Valorarase cun máximo de 1 punto. 

b) Coñecementos non específicos. Consistirá en contestar un test de 20 preguntas 

sobre segunda parte do programa, con catro respostas alternativas, das cales só unha 

será correcta. O exercicio incluirá 2 preguntas de reserva que deberán responderse 

dentro do tempo indicado. O tempo máximo de realización será de 25 minutos. 

Cada resposta errónea descontará o 25 % do valor da resposta correcta. Valorarase 

cun máximo de 4 puntos. 

 

C. Subgrupo C2 

A fase de oposición estará composta polos seguintes exercicios: propóñense 2 alternativas, 

en función da escala ou subescala da convocatoria: 

1) Escala auxiliar administrativa, subescala administración: 

Primeiro exercicio: de carácter teórico, escrito e eliminatorio. 

 Consistirá en contestar un test de 90 preguntas con 4 respostas alternativas, das 

que só unha será correcta, da primeira parte do programa.  
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O tempo de realización será de 120 minutos. Cada resposta errónea 

descontará o 25% do valor da resposta correcta. O exercicio incluirá 5 

preguntas de reserva que deberán responderse dentro do tempo indicado. 

Cualificarase cun máximo de 60 puntos e será necesario obter 30 puntos 

para superalo.  

Segundo exercicio: de carácter práctico e eliminatorio. 

 Consistirá na realización dunha proba práctica con ordenador, na que se 

deberá contestar a un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con 3 

preguntas de reserva, con catro respostas alternativas das que só unha será 

correcta, dirixidas a valorar os coñecementos os coñecementos das persoas 

aspirantes como usuarias de programas Word para Microsoft 365 e Excell 

para Microsoft 365.  

As persoas aspirantes disporán dun ordenador para realizar as accións 

necesarias para contestar ás preguntas do cuestionario, que consignarán na 

folla de respostas proporcionada polo tribunal.  

Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán 

negativamente as respostas incorrectas.  

O tempo de realización será de 60 minutos.  Cualificarase como apto ou 

non apto, e será necesario a metade da puntuación total para superalo.  

Estarán exentas de realizar este exercicio as persoas aspirantes que acrediten 

documentalmente xunto coa solicitude, formación en tratamento de textos 

e follas de cálculo impartida por institucións públicas nos últimos dez anos 

anteriores á data de publicación da convocatoria. Os cursos deberán ser de 

aptitude e constarán de 40 horas en conxunto, non podendo ser ningún 

deles inferior a 15 horas.  

Así mesmo estarán exentas as persoas que acreditasen documentalmente 

xunto coa solicitude estar en posesión do CODIX. 
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2) Restantes escalas e subescalas 

Primeiro exercicio: de carácter teórico, escrito e eliminatorio.  

Consistirá en contestar un test de 90 preguntas con 4 respostas alternativas, 

das que só unha será correcta, da primeira parte do programa.  

O tempo de realización será de 120 minutos. Cada resposta errónea 

descontará o 25% do valor da resposta correcta. O exercicio incluirá 5 

preguntas de reserva que deberán responderse dentro do tempo indicado. 

Cualificarase cun máximo de 27 puntos e será necesario obter 13,5 puntos 

para superalo.  

Segundo exercicio: de carácter práctico e eliminatorio. Consistirá en realizar 

as probas prácticas e/ou resolver un ou varios supostos prácticos relativos á 

primeira parte do programa. 

O tempo de realización será de 120 minutos. Cualificarase cun máximo de 

27 puntos e será necesario obter 13,5 puntos para superalo. 

Terceiro exercicio: non terá carácter eliminatorio. Estará composto por dúas probas 

a) Coñecementos de lingua galega. Estarán exentas de realizala as persoas 

aspirantes que acrediten estar en posesión do Celga 3 ou o equivalente 

validado polo órgano competente de acordo coa Orde do 16 de xullo de 

2007 (DOG nº 146, do 30 de xullo), modificada pola Orde do 10 de 

febreiro de 2014 (DOG nº 34, do 19 de febreiro), pola que se regulan os 

certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega 

(Celga), sendo cualificados con 2 puntos. Esta proba incluirá 2 partes:  

 

Primeira: Consistirá en contestar un test de 20 preguntas sobre o 

coñecemento da lingua galega, con catro respostas alternativas das cales só 

unha delas será correcta. O exercicio incluirá 2 preguntas de reserva que 

deberán responderse dentro do tempo indicado. Disporase de 25 minutos. 

Cada resposta errónea descontará o 25 % do valor da resposta correcta. 

Valorarase cun máximo de 1 punto.  

Segunda. Comprensión escrita ou oral e expresión oral. Consistirá en ler 

un texto ou escoitar un fragmento de audio ou audio-vídeo, e, a seguir, 
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realizar unha entrevista coa persoa examinadora, debendo resumir o input 

e manter un diálogo ao respecto para avaliar a súa expresión oral. Valorarase 

cun máximo de 1 punto.  

Coñecementos non específicos. Consistirá en contestar un test de 20 

preguntas sobre a segunda parte do programa, con catro respostas 

alternativas, das cales só unha será correcta. O exercicio incluirá 2 preguntas 

de reserva que deberán responderse dentro do tempo indicado. O tempo 

máximo de realización será de 25 minutos. Cada resposta errónea 

descontará o 25 % do valor da resposta correcta. Valorarase cun máximo de 

4 puntos. 

 

 

 


