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1. Introdución

A resolución do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG

núm. 109 do 5 de xuño) regula o procedemento telemático de elección de destino, a

través de Fides/expedient-e, nos procesos de selección fixa convocados polo Servizo

Galego de Saúde. 

O procedemento telemático substitúe ao acto presencial de
elección de destino e supón un avance no dereito dos/das

cidadáns/ás de relacionarse electronicamente coas
Administracións Públicas.

A resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se aprobe a

relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no proceso selectivo,

incluirá  a  relación  de  prazas  ofertadas na  correspondente

categoría/especialidade, identificadas como mínimo por localidade, centro e no

seu caso, quenda.

Logo da publicación desta resolución, os/as aspirantes disporán dun prazo de

dez días hábiles contados a partir do seguinte a esta publicación para realizar

a elección de destino a través de Fides/expedient-e.

2. Requisitos para a sinatura electrónica

Para o rexistro electrónico do formulario de selección requirirase un certificado

dixital  válido, expedido  pola  Fábrica  Nacional  de  Moeda  e  Timbre  ou

Camerfirma ou DNI electrónico.
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3. Procedemento para a selección de destinos

Para  a  selección  de  destinos  a  través  de  Fides/expedient-e,  o/a  aspirante

deberá proceder da seguinte forma:

3.1.  Accederá  no  seu  expediente  electrónico  á  pestana  de  «Procesos»,

«Inscrición OPE» e á categoría/s en que resultou seleccionado/a.

3.2. O/a aspirante visualizará a súa solicitude de participación no proceso no

estado  de  validada  editable  e  debe  acceder  ao  formulario  na  opción  de

visualizar: 

3.3.  No  detalle  da  inscrición  constará  unha  nova  epígrafe,  denominada

“Selección destinos OPE”, en que o/a aspirante disporá da información relativa

á posición que ocupa para efectos de elección de destino, segundo a orde de

3



puntuación obtida no proceso e quenda de acceso, así como da totalidade de

prazas que se ofertan na súa categoría/especialidade.

3.4. A continuación, a persoa aspirante procederá a seleccionar, por orde de

preferencia, os destinos que se ofertan. Para iso debe marcar o check situado á

esquerda de cada destino e logo pulsar no botón de AGREGAR:

Os destinos seleccionados pasarán a visualizarse nun novo recadro situado

baixo o anterior e pode modificarse a súa ordenación mediante as frechas de

desprazamento.
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E importante que seleccione un número de destinos igual ou

superior ao seu número de orde na listaxe de aspirantes

seleccionados

No obstante, se por algún motivo así o desexa voluntariamente, a aplicación

informática  permitiralle  seleccionar  un  número  de  destinos  inferior  ao  da

posición  que  ocupa  no  proceso,  advertíndolle  neste  suposto  que,  de  non

resultar  adxudicatario/a  de  ningún  dos  destinos  seleccionados  decaerá  do

dereito a ser nomeado persoal estatutario fixo quedando sen efecto todas as

súas actuacións neste proceso.

3.5. Unha vez efectuada a selección de destinos e ordenados segundo a orde

de prelación que considere, debe pulsar na opción de MODIFICAR da parte

inferior esquerda da pantalla.

Nese intre a aplicación pasa ao módulo de sinatura electrónica no cal  debe

elixir o certificado e pulsar no botón de FIRMAR.
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Unha vez asinado o formulario  co seu certificado dixital  finalizará o rexistro

electrónico coa seguinte mensaxe: O rexistro foi modificado correctamente.

Accedendo de novo a visualizar o formulario, pode comprobar a selección de

destinos  no  PDF que  atopa na  parte  superior  e  o  resgardo de  entrada no

Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.

4. Modificación da selección de destinos

O/a aspirante seleccionado/a poderá modificar a selección efectuada mentres

estea habilitado o prazo de elección de destinos.  Toda modificación que se
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desexe  efectuar  sobre  a  selección  inicial  requirirá  a  sinatura  dixital  e

presentación por rexistro electrónico. 

O sistema terá en conta para a adxudicación de destino a última

modificación efectuada.

5. Renuncia

O/a aspirante, dentro do prazo habilitado para seleccionar os destinos, poderá

renunciar,  se  así  o  desexa,  á  selección  realizada.  Dita  renuncia  deberá

efectuarse  a  través  de  Fides/expedient-e,  no  apartado  do  formulario  de

“Renuncia destinos”. Para que sexa efectiva, deberá ser asinada dixitalmente e

presentada por rexistro electrónico.

A renuncia  presentada poderá ser  revogada polo/a  aspirante accedendo de

novo ao formulario e pulsando na opción SELECCIÓN DESTINOS. Nese intre

poderá  realizar  a  selección  de  destinos  que  se  desexe  seguindo  o

procedemento que se recolle no punto 3.

O/a aspirante que exerza a opción de renuncia destinos quedará

excluído/a do proceso e decaerá do seu dereito a ser nomeado

persoal estatutario fixo.
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Para resolver  as súas dúbidas sobre este proceso:
Atenderémolo nas Unidades de Validación de cada Área Sanitaria e tamén no

seguinte enderezo de correo electrónico: oposicions@sergas.es 

Anexo: Requisitos técnicos para a sinatura electrónica

No caso de optar pola presentación mediante rexistro electrónico do formulario

de inscrición teña en conta os seguintes requisitos técnicos:

1- Certificado dixital:

É  necesario  dispoñer  dun  certificado  dixital  válido:  FNMT,  DNI  Electrónico,

Camerfirma... 

Este certificado pode estar instalado no navegador web ou aloxado na tarxeta

criptográfica.

Exemplos de enlaces para obter certificados:

Para obter un certificado dixital FNMT: https://www.cert.fnmt.es

DNI  electrónico: http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe

Tarxeta criptográfica FNMT:  https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-

software

2- Versións permitidas de JAVA:

  Java 1.6:  actualizacións 45 e posteriores

  Java 1.7:  actualizacións 55 e posteriores

  Java 1.8:  actualizacións 51 e posteriores (Recomendado: 8 update e 121)

Enlaces para Java:

Se descoñece cal é a súa versión de Java, pode comprobalo na páxina: 

www.java.co  m   , no enlace ¿Teño Java?  

https://www.java.com/es/download/installed8.jsp

Para descargar a última versión de java: http://www.java.com/es/download/

3- Sistemas Operativos recomendados:
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 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

4- Navegadores Permitidos:

  Internet Explorer: 11

  O explorador Edge é compatible coa firma electrónica.

  Google Chrome a partir da versión 44 non é compatible coa firma electrónica.

  Mozilla Firefox a partir da versión 51 non é compatible coa firma electrónica.

    • Dentro da rede do SERGAS o navegador atópase configurado por defecto.

  •  Fóra da rede do SERGAS é necesario configurar o navegador como se

indica a continuación para que funcione firma electrónica (esta configuración é

temporal, ten unha duración de 30 días, pasado este tempo é necesario volver

introducir dita configuración para que funcione a firma electrónica):

 ◦  Abra  unha  pestana  de  Edge  e  cargar  o  seguinte  URL:

edge://settings/defaultBrowser

  ◦ En “Permitir  que o sitios volvan cargar no modo de IE" marcar “Permitir

  ◦ En “Páxinas do modo de IE” agregar a URL de firma e a de FIDES extranet:

            ▪      https://sinatura.sergas.es

            ▪      https://fides.sergas.es/

Para máis información: ttp://www.java.com/es/download/faq/index_general.xml
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