
 

 

 

INSTANCIA: Procesos selectivos(Cubrir en maiúsculas todos os campos) 

Datos do/a aspirante 

D/D.ª 

 

DNI núm. 

Enderezo para notificacións ( rúa, núm., escaleira, piso, letra, parroquia)  

Concello e Provincia Código Postal Teléfono 

 

EXPOÑO: 

Que desexo participar no 
proceso selectivo de: 

INFORMADOR/A TURÍSTICO 

 

Polo que DECLARO: 

-Que reúno os requisitos xerais esixidos para poder participar nos procesos selectivos segundo 
o establecido no artigo 56 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) e 
demais normativa directamente aplicable. 

-Que posúo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas inherentes ao posto 

- Que non estou separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera 
administración pública ou en calquera dos supostos que contempla  a Lei 7/2007 do 12 de abril, 
do Estatuto Básico do Empregado Público (BOE núm. 89 do 13/04/2007). 

- Que estou en posesión da titulación requerida para optar ó citado posto 
 

A tal fin, ACHEGO a seguinte documentación: 

Fotocopia do documento identificador 

Fotocopia da titulación esixida 

Coñecemento do galego: CELGA 3 ou equivalente 

Outros documentos (deberá incluír aquí os xustificantes dos méritos alegados que desexa que se lle 
valoren segundo as bases) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Polo exposto, SOLICITO, previos os trámites oportunos, se me inclúa no mencionado proceso selectivo. 

_____ de xuño de 2013                                             Sinatura do solicitante ou representante 

(achégase autorización asinada ou poder notarial) 



 

 

 

REGULACION A TER EN CONTA DESTE PROCESO 

Sistema selectivo: concurso-oposición 

 

FASE DE CONCURSO: MAXIMO 4 PUNTOS 

1.1.- EXPERIENCIA.- ( máximo  2 puntos) 

En postos de traballo relacionados coas funcións a desenvolver: 0,25 puntos/mes.Puntuación máxima de 1,5 puntos 
neste apartado. 

En postos relacionados coa titulación: 0,10 puntos/mes.Puntuación máxima de 0,5 puntos neste apartado. 

1.2.- FORMACIÓN.- ( máximo 2 puntos) 

A.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA (puntuación máxima 1 punto): 

A.1.- Estar en posesión de titulación universitaria superior ( licenciatura de Turismo): 1 punto. 

A.2.- Estar en posesión de titulación universitaria media ( diplomatura de Turismo): 0,75 puntos. 

B.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (puntuación máxima 0,70 punto): 

Cursos ( non xornadas) relacionados coas funcións a desenvolver: 

- De 20 a 59 horas: 0,10 puntos. 
- De 60 a 149 horas: 0,25 puntos. 
- De 150 horas e superiores: 0,50 puntos. 

Valoraranse xornadas e cursos ata 20 horas: 0,05 puntos 

C.- COÑECEMENTO DO GALEGO (só se valorará o de maior puntuación): maximo 0,30 puntos 

- Curso de Perfeccionamento ou equivalente: 0, 10 puntos 
- curso de linguaxe administrativo medio: 0,20 
- curso de linguaxe administrativo superior: 0,30 

 

FASE DE OPOSICION: MAXIMO 6 PUNTOS 

Realización dunha proba tipo test de 30 preguntas de coñecementos sobre o posto de traballo a cubrir e sobre as 
accións, actuacións e actividades deste, segundo o temario indicado no Anexo I destas bases.  

Esta proba terá carácter eliminatorio e será necesario obter unha puntuación mínima de 5 puntos para continuar no 
proceso de selección.  

PRESENTACION DAS SOLICITUDES 

As solicitudes para a participación no presente proceso selectivo presentaranse no Rexistro Xeral da MANCOMUNIDADE 
ou en calquera das formas prevista no artigo 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administración Públicas e Procedemento Administrativo Común, no prazo que vai do 17/06/2013 ao 21/06/2013 
incluidos, sendo obxecto de publicación da convocatoria na páxina web da Mancomunidade).No suposto de 
presentarse a instancia fóra do Rexistro Xeral da Mancomunidade, será necesario adiantala por Fax ( mandarase unha 
copia da solicitude co selo de correos) antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta, sen prexuízo da súa 
remisión igualmente en formato papel orixinal. 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Sr. Presidente no prazo máximo de dez días hábiles, mediante 
resolución aprobará a lista provisional de admitidos e excluídos. Dita resolución será definitiva de non haber excluídos, 
e será exposta no taboleiro de anuncios da Mancomunidade e na páxina web desta relacionándose os aspirantes 
excluídos coa indicación da causa de exclusión. Nesta resolución incluirase a composición do tribunal, o lugar, a data e a 
hora de realización dos exercicios. 

Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dous días hábiles para reclamacións e corrección das deficiencias 
sinaladas. Estas reclamacións e correccións serán aceptadas ou rexeitadas na resolución que aprobe a lista definitiva, 
que publicarase na mesma forma. Contra a resolución na que se declare a exclusión definitiva do aspirante, poderá 
interpoñerse potestativamente recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o órgano que ditou o acto, ou 
directamente recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses, ante a Xurisdición Contenciosa- 
Administrativa, contados a partir do día seguinte da publicación no Taboleiro de anuncios da Mancomunidade. 
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