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Que é Fides?

Fides é unha ferramenta ofimática corporativa que inclúe o 
expediente profesional electrónico dos/as profesionais e 
aspirantes de procesos de selección e provisión do Servizo 
Galego de Saúde.
Finalidade: Recolle información do curriculum (requisitos e 
méritos) e pon ao servizo da xestión o coñecemento dos 
méritos que van adquirindo os/as profesionais do sector 
sanitario.
Vantaxes: permite á Organización coñecer o 
desenvolvemento profesional dos seus empregados, 
simplifica e axiliza os procesos de xestión de persoal, gáñase 
en transparencia, accesibilidade e diminúe cargas 
administrativas.



  |  3

Acceso a FIDES

Usuario e contrasinal corporativos
Intranet
(acceso só dende

ordenadores 

da rede do SERGAS)

Internet
(acceso dende

ordenadores 

de fóra do SERGAS)

● Certificado dixital (FNMT, Camerfirma)
● DNI-e
● Chave365

http://fides.sergas.es  

http://fides.sergas.es/
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Procedemento para xerar a acreditación

1º Introducir en Fides os requisitos (se non 
constan ou non foron introducidos anteriormente)

2º Xerar a acreditación
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Requisitos para obter a acreditación

Coidados 
xerais

Coidados 
especializados

Título de grao ou 
diplomatura en 
enfermaría ou 
equivalente

Título de grao ou 
diplomatura en 
enfermaría ou 
equivalente

+
Especialidade

+

Experiencia 
acreditada mínima 

de un ano
ou

Curso de 
adaptación

de ACIS
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1º. Introdución dos requisitos no FIDES

Acceder a Fides. Na barra de menú esquerdo, acceda 
a Expedient-e e logo ao cadro “Formación”
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Introducir o título de GRAO EN ENFERMARÍA

Acceder a “FORMACIÓN ACADÉMICA”
● Nivel académico: ESTUDOS EEES
● Titulación: GRAO EN ENFERMARÍA
● Orixe: Marcar Comunitario (título UE), Extracomunitario (título 

obtido fóra da UE), Nacional (título obtido en España)
● Data superación estudos: dato obrigatorio
● Centro: opcional

 

Logo de introducir 
todos os datos, 
prema no botón

O mérito será 
introducido e 
figura en estado P 
(pendente de 
validar)
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Introducir o título de DIPLOMADO/A EN ENFERMARÍA

Acceder a “FORMACIÓN ACADÉMICA”
● Nivel académico: UNIVERSITARIO GRAO MEDIO/EQU.
● Titulación: DIPLOMADO/A ENFERMARÍA
● Orixe: Marcar Comunitario (título UE), Extracomunitario (título 

obtido fóra da UE), Nacional (título obtido en España)
● Data superación estudos: dato obrigatorio
● Centro: opcional

 

Logo de introducir 
todos os datos, 
prema no botón

O mérito será 
introducido e 
figura en estado P 
(pendente de 
validar)



  |  9

Introducir a ESPECIALIDADE

Para introducir a especialidade é imprescindible ter rexistrada 
a titulación de diplomado/a ou grao en enfermaría. Prema na 
icona do ollo que figura á dereita do título de enfermeiro/a 

No cadro “ESPECIALIDADES”

● Título: Introduza a especialidade 
correspondente

● Data: Data de superación da 
especialidade

● Vía acceso: Elixa unha das opcións

Logo de introducir todos os datos, prema no botón

O mérito será introducido e figura en estado P (pendente de validar)
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Introducir a EXPERIENCIA

A experiencia no Servizo Galego de Saúde non hai que acreditala, pois xa 
consta nos sistemas de información.
Débese introducir e acreditar a experiencia realizada fóra do Servizo 
Galego de Saúde

Logo de 
introducir todos 
os datos, prema 
no botón

O mérito será 
introducido e 
figura en estado 
P (pendente de 
validar)

Introducir os datos solicitados:
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Xerar solicitude de validación de méritos
Unha vez introducidos os títulos pertinentes e a experiencia externa, débese enviar a 
documentación acreditativa, compulsada ou copia electrónica auténtica, á unidade de 
validación que desexe das dispoñibles no sistema, para que se poida cotexar a 
información introducida polo profesional, clasificala e comprobar que se achega en forma.

O persoal validador, de ser todo correcto, pasará os méritos a estado V (validado).

Solicitude de validación
Unha vez marcados os requisitos 
no check que figura á esquerda,  
seleccione unha das unidades de 
validación e prema no botón 
“Gardar”. 
Xerarase un documento en pdf 
que deberá achegar nun rexistro, 
xunto coa documentación 
acreditativa dos mesmos.
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A actividade formativa de ACIS

No caso de non contar coa experiencia profesional requirida 
para obter a acreditación, este requisito poderase substituír 
pola superación da actividade formativa impartida pola Axencia 
de Coñecemento en Saúde (ACIS). 

Unha vez finalizado e superado o curso, este cargarase 
automaticamente no Expedient-e en estado validado, e polo 
tanto, non é preciso acreditalo documentalmente.

INDICACIÓN, USO E AUTORIZACIÓN DA DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS SANITARIOS DE USO 
HUMANO PARA ENFERMARÍA
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Comprobación do requisito da formación en FIDES

Comprobe que a actividade formativa que da acceso á 
acreditación figura en estado V (validada) no seu Expedient-e. 
Na barra de menú esquerdo, acceda a Expedient-e e logo ao 
cadro “Formación”, e a “Formación continuada e máster”.
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2º. Xerar a acreditación

Na barra de menú esquerdo, acceda a Expedient-e e 
logo ao cadro “Outros méritos”

Se cumpre todos os requisitos, terá a súa disposición a 
correspondente acreditación. En caso contrario, poderá 

xerala nun momento posterior.
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Pasos para xerar unha acreditación (1)

Elixa entre as opcións de acreditación dispoñibles no 
menú despregable do apartado de “Outros méritos”. 

Logo de seleccionar 
o tipo de 
acreditación, prema 
no botón

O mérito será 
introducido e 
figurará en estado P 
(Pendente).

● ACREDITACIÓN DISPENSACIÓN – COIDADOS XERAIS
● ACREDITACIÓN DISPENSACIÓN – COIDADOS ESPECIALIZADOS
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Pasos para xerar unha acreditación (2)

Prema na icona con forma de ollo    , á dereita da 
acreditación solicitada. Cargarase de novo para 
modificala, ou ben, comprobala definitivamente.

Se os requisitos están correctamente validados, o sistema 
porá a súa disposición a acreditación solicitada.

Prema no botón

O sistema comprobará 
automaticamente os 
requisitos e amosará 
unha mensaxe 
indicando o resultado.
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Axudas na páxina WEB do Servizo Galego de Saúde

Como darse de alta no Expedient-e: 
https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_GAL.pdf 

Manual do usuario do Expedient-e:
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf 

Preguntas frecuentes do Expedient-e: 
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Preguntas-Frecuentes-FIDES?idioma=ga
 

Directorio de Unidades de Validación: 
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Directorio-de-unidades-de-validaci%C3%B3n-do-Expediente-e 

https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_GAL.pdf
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/4/GUIA_DE_USUARIO_GAL.pdf
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Preguntas-Frecuentes-FIDES?idioma=ga
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Directorio-de-unidades-de-validaci%C3%B3n-do-Expediente-e
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