
BASES  DA  CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DE  PERSOAL  PARA  A  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES

RELACIONADAS CO PROGRAMA GENEP NA  FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA 

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX), en virtude das atribucións que en materia de
selección e contratación de persoal lle son conferidas polos seus Estatutos e pola Lei 16/2010 de 17 de
decembro  de  organización  e  funcionamento  da  Administración  Xeral  e  do  sector  público  autonómico,
convoca proceso de selección de persoal laboral temporal por obra e servizo para a cobertura temporal de 1
posto de Adxunto de Laboratorio de conformidade coas seguintes bases:

Bases da convocatoria.

Primeira. Obxecto.

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica conta cun acordo para o desenvolvemento dun plan que

establece a detección temperá das encefalopa as epilép cas infan s (GENEP) . O devandito programa inclúe

a realización dun panel de xenes de encefalopa a epilép ca, ou alterna vamente dun exoma, a súa análise e

a redacción de informes personalizados as familias, así como os correspondentes estudios de portadores as

mesmas.

O obxecto  da  presente  convocatoria  é  establecer  e  regular  o  procedemento  de  selección  das  persoas

aspirantes ao contrato laboral de carácter temporal (Obra/Servizo) dun posto de Adxunto de Laboratorio ata

aproximadamente o 20 de febreiro de 2023  na Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e coas

seguintes caracterís cas:

Código
Posto CATEGORÍA POSTO PRAZAS

NIVEL FORMATIVO
REQUIRIDO/ESIXIDO

Área
relacionada

co posto

REQUISITOS a cumprir EXPERIENCIA
PROFESIONAL 

GENEP

TITULADO
SUPERIOR
UNIVERSITARIO
(GRUPO 01)

ADXUNTO  DE
LABORATORIO

1

GRADUADO  OU
EQUIVALENTE EN
CIENCIAS  OU
CIENCIAS DA SAÚDE

Xené ca
humana

Experiencia  en   xené ca
molecular  e   secuenciación
masiva,  relacionada  co
diagnós co no eido da xené ca
humana.

1.1 Funcións a desenvolver.

O/A Adxunto de Laboratorio deberá executar os labores requiridos para atender o programa de diagnós co

temperá de encefalopa as epilép cas infan s e asumir a responsabilidade e autoridades delegadas pola

Dirección do laboratorio, incluíndo:

a) Xes ón  e  seguimento  de  pe cións  dentro  do  programa  GENEP,  incluíndo  o  asesoramento  a

pe cionarios.
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b) Xes ón de procedementos necesarios para a execución do programa.

c) Análise  de  datos  de  secuenciación  masiva,  tanto  de  paneis  como  de  exomas,  e/ou  análise  de

portadores.

d) Elaboración de informes de resultados.

e) Control de documentación do programa GENEP.

f) Ac vidades de difusión relacionadas co mesmo .

Calquera outra que lle fora encomendada pola Dirección da FPGMX, no eido da súas competencias.

Segunda. Requisitos para par cipar na convocatoria.

Poderán par cipar na presente convocatoria as e os interesadas/os que na data de remate do prazo para a

presentación de instancias reúnan os seguintes requisitos:

a)  Nacionalidade: ter a nacionalidade Española ou ser nacional  dalgún dos demais Estados membros da

Unión Europea ou nacional dalgún Estado no cal,  en virtude dos tratados internacionais subscritos pola

Unión Europea e ra ficados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.

Tamén poderán par cipar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o/a cónxuxe dos/das españois e dos/das

nacionais dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea e dos/das nacionais dalgún Estado ao cal,

en  virtude dos tratados internacionais  subscritos  pola  Unión Europea  e ra ficados por  España,  sexa de

aplicación  a  libre  circulación  de  traballadores/as,  sempre  que  non  estean separados/as  de  dereito.  Así

mesmo, coas mesmas condicións poderán par cipar os/as seus/súas descendentes e os/as do seu cónxuxe

sempre que non estean separados/as  de dereito,  sexan menores de 21 anos ou maiores  da dita idade

dependentes.

b)  Titulación: estar en posesión do tulo universitario oficial  de Graduado ou equivalente, en Ciencias ou

Ciencias da Saúde.

No caso de tulacións ob das no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a

súa homologación.

c)  Capacidade  funcional:  posuír  a  capacidade  funcional  necesaria  para  o  desempeño  das  funcións  que

deriven do/dos correspondente/s contrato/s.

d) Idade: ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a idade de xubilación forzosa.
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e)  Habilitación: non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera Servizo

de Saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para

o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio

profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por

sanción  disciplinaria,  dalgunha  das  administracións  ou  servizos  públicos  nos  seis  anos  anteriores  á

convocatoria.

f) Aboamento do importe a liquidar para a par cipación neste proceso de selección --> 18,04 Euros.

As/os candidata/os interesada/os en presentarse ao proceso de selección deberán xuntar á súa solicitude, o

xus ficante  de  ter  ingresado  na  conta  do  BANCO  SANTANDER  CENTRAL  HISPANO  ES51  0049  2584  90

2214181947  o importe referido no parágrafo anterior.  En ningún caso, a presentación deste xus ficante

suporá a subs tución da presentación, en tempo e forma, da solicitude.

A presentación do xus ficante do ingreso das taxas no que non figure a indicación da data pola en dade

bancaria, determinará a exclusión da/do aspirante. En todo caso, o aboamento das taxas deberá realizarse

no prazo establecido para a presentación das solicitudes.

Estarán exentas/os do pagamento das taxas as persoas que acrediten documentalmente, xunto coa instancia

unha  discapacidade  igual  ou  superior  ao  33%,  así  como  as  persoas  que  sexan  membros  de  familias

numerosas clasificadas na categoría especial; no caso de membros de categoría xeral terán unha bonificación

do 50%. Así mesmo, gozarán dunha bonificación do 50% as persoas que figurasen como demandantes de

emprego, desde polo menos seis meses antes de data publicación desta resolución, e non estean percibindo

prestación ou subsidio por desemprego.

Tales  circunstancias  deberán  ser  acreditadas,  respec vamente,  mediante  fotocopia  compulsada  da

cualificación de discapacidade, a través do tulo oficial de familia numerosa, ou con cer ficación nega va de

percepción actual de prestación/subsidio por desemprego e da an güidade como demandante de emprego

expedida polo Servizo Público de Emprego.

Ao  se  presentaren  a  este  proceso,  asúmese  que  os  candidatas/os  coñecen  e  aceptan  as  bases  da

convocatoria.

Terceira. Solicitudes e documentación

3.1.  Instancias  de  par cipación. As  persoas  interesadas  en  par cipar  neste  proceso  deberán  cubrir  un

formulario de inscrición (solicitude asinada segundo Anexo I) e presentalo, xuntamente coa documentación
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anexa (relacionada no 3.3 destas Bases) que conteña a xus ficación dos requisitos e méritos, na Fundación

Pública  Galega  de  Medicina  Xenómica  ou  a  través  de  calquera  dos  rexistros  previstos  no  actual

ordenamento.

3.2. Lugar e prazo de presentación. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a contar

desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da Convocatoria no Diario Oficial de Galicia.  As bases da

convocatoria  e  calquera  outra  información relacionada  co  proceso serán publicadas  na  web do Servizo

Galego  de  Saúde  na  sección  de  Recursos  Humanos  (outros  procesos  selec vos)

h p://www.sergas.es/Recursos-Humanos/FP-Galega-de-Medicina-Xenómica     e no taboleiro da Fundación.

As solicitudes para par cipar nesta convocatoria presentaranse na Fundación Pública Galega de Medicina

Xenómica  ou  nos  rexistros  e  oficinas  previstos  no  ar go  16  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do

Procedemento Administra vo Común das Administracións Públicas. Neste úl mo caso ademais, deberase

remi r por correo electrónico ao enderezo  medicinaxenomica.san ago@sergas.es     e, antes do remate do

prazo de presentación de solicitudes, unha copia da solicitude rexistrada e a relación individualizada dos

méritos que se aleguen.

Durante todo o proceso de selección a información será facilitada no seguinte enderezo:

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Hospital Clínico Universitario, Edificio consultas planta menos 2. 15706 SANTIAGO

medicinaxenomica.san ago@sergas.es

O horario para todas as fases do proceso (inicio e remate dos diferentes prazos) así como para información

será de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas.

3.3. Os aspirantes deberán entregar a seguinte documentación:

1. Copia compulsada do  DNI ou pasaporte. Os estranxeiros deberán acreditar documentalmente as

circunstancias establecidas no punto II.1.a.

2.  Xus ficante do ingreso bancario de 18,04€ realizado en prazo (idén co ao da presentación de

solicitudes) .

3.  Copia  compulsada  da  tulación/formación  requirida/esixida  ou  xus ficante  da  súa  solicitude

aboando os correspondentes dereitos para a súa obtención.

4. Copia compulsada do curso de perfeccionamento da lingua galega ou CELGA 4 ou equivalente.

5. Declaración responsable de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario,

de calquera Servizo de Saúde ou Administración Pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin

atoparse inhabilitada/o con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso,
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para a correspondente profesión (Anexo II).

6. Folla de autobaremo (Anexo III)

7.  Informe  de  Vida  Laboral actualizada (a  data  de  emisión  do  informe  debe  corresponderse  co

período de presentación de instancias para a par cipación neste proceso selec vo, é dicir, nin anterior

nin posterior).

8. Curriculum Vitae do/a candidato/a (CV).

9.  Outros  méritos  do/a candidato/a: acreditación dos méritos do/a candidato/a segundo Folla  de

Autobaremo.

Todos os méritos  que o/a interesado/a presente para a súa valoración enténdense referidos  á  data de

publicación da convocatoria e se acrediten no prazo de presentación das instancias. 

Para os efectos da documentación requirida,  admi rase aquela que sexa cotexada polas administracións

públicas,  organismos  autónomos,  universidades  públicas,  axencias  estatais,  polas  representacións

diplomá cas ou oficinas consulares de España no estranxeiro e a lexi mada por notario. 

Se  a  solicitude  se  presenta  nas  oficinas  da  Fundación  Pública  Galega  de  Medicina  Xenómica  e  non se

acompaña da documentación cotexada segundo o disposto no parágrafo anterior,  deberán presentar as

copias e os documentos orixinais dos que proceden.

Toda a documentación en idioma dis nto do castelán ou galego, deberá ir acompañada de tradución oficial.

Cuarta. Acreditación do coñecemento da lingua galega

Para lle dar cumprimento á normalización do idioma galego e garan r o dereito das persoas usuarias dos

dis ntos  servizos  sanitarios  ao seu uso,  así  como a  promoción do uso normal do galego por  parte dos

poderes  públicos  de  Galicia,  a  proba  selec va incluirá  un  exame de  galego,  agás  para  aquelas  persoas

aspirantes que acrediten o coñecemento da lingua galega conforme a norma va vixente.

Para os efectos de resultar exento/a da realización do exercicio de lingua galega, aqueles/as aspirantes que

estean  en  posesión  do  Celga  4,  curso  de  perfeccionamento  de  galego  ou  equivalente  debidamente

homologado polo órgano competente en materia de polí ca lingüís ca da Xunta de Galicia, de conformidade

co establecido na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, que

regula os cer ficados oficiais acredita vos dos niveis de coñecemento da lingua galega, deberán achegar

copia compulsada del dentro do plazo de presentación da solicitude de par cipación.

As persoas aspirantes que non acheguen a documentación acredita va do coñecemento da lingua galega

nos termos establecidos nesta base deberán realizar o exercicio de lingua galega.
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Quinta. Sistema de selección.

A selección das/dos aspirantes á praza convocada levarase a cabo por un procedemento de concurso que se

desenvolverá en dúas fases:

5.1. a primeira fase consis rá na realización dos exercicios que se enumeran no  Anexo IV  e coa forma e

sistema de cualificación descritos nel.

O  exercicio  teórico-prác co  sobre  con dos  relacionados  coas  funcións  propias  do  posto  terá  carácter

obrigatorio e eliminatorio.

O exercicio que acredita o coñecemento da lingua galega terá carácter obrigatorio non eliminatorio para

todos/as  os/as  aspirantes,  coa  excepción dos/das  que  acrediten  que  posúen  o  Celga  4  ou  equivalente

debidamente homologado polo órgano competente en materia de polí ca lingüís ca da Xunta de Galicia, de

conformidade co establecido na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo

de 2007 que regula os cer ficados oficiais acredita vos dos niveis de coñecemento da lingua galega. 

5.2. a segunda fase consis rá na valoración dos méritos acreditados de conformidade co baremo recollido

no Anexo V no período de presentación de instancias.

A efectos de organización, na  mesma data na que se convoque a proba,  os/as aspirantes defenderán e

explicarán o seu currículo profesional diante da Comisión.

A puntuación total que os/as aspirantes poderán acadar polo conxunto de ámbalas dúas fases no proceso

selec vo será de 100 puntos, distribuídos do seguinte xeito:

- Exercicio teórico-prác ca: ata 60 puntos.

- Exercicio de lingua galega: ata 5 puntos.

- Valoración de méritos: ata 35 puntos.

Sexta. Comisión de Valoración 

Co gallo da selección cons tuírase unha Comisión de Valoración, cuxas funcións serán valorar os méritos

acreditados polos interesados e  os exercicios, así como elevar a proposta de adxudicación do contrato á

Dirección da Fundación, garan ndo o desenvolvemento axeitado do proceso en tódalas súas fases. Todos

os/as membros teñen un nivel académico igual ou superior ao posto ofertado. 
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A Comisión será paritaria, nos termos establecidos no ar go 48 do Decreto Lexisla vo 2/2015 do 12 de

febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia

en materia de igualdade, e está composta por:

 Presidente:  Director Execu vo da FPGMX ou persoa en quen delegue,  que ostentará  o voto de

calidade para o caso de empate.

 Vogais: 

 1 Xefe de Laboratorio da FPGMX  ou persoa en quen delegue.

 1 Adxunto de Laboratorio da FPGMX ou persoa en quen delegue.

 Secretaria: Xefa de Administración da FPGMX (sen voto).

Serán de aplicación a este órgano as instrucións rela vas ao funcionamento e actuación dos órganos de

selección aprobadas pola Resolución do Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xus za do 11

de Abril de 2007 e no acordo adoptado no Consello da Xunta do 8 de Abril de 2010.

Para  o  caso de  que  algún  ou algunha  do/as  membros  da  Comisión  non  puidera  par cipar  no  proceso

selec vo, será nomeado/a formalmente o seu subs tuto/a, publicando a nova composición da Comisión de

Valoración.

Sé ma. Procedemento e tramitación.

7.1. Todos os listados e convocatorias serán publicados na web do Servizo Galego de Saúde na sección de

Recursos  Humanos  (outros  procesos  selec vos)  h p://www.sergas.es/Recursos-Hurnanos/FP-Galega-de-

Medicina-Xenómica.

7.2.  As reclamacións irán dirixidas á  Comisión de Valoración,  indicando a referencia:  "GENEP",  e  serán

remi das  á  Fundación  Pública  Galega  de  Medicina  Xenómica,  no  Hospital  Clínico  Universitario,  Edificio

Consultas, Planta menos 2 (15706 San ago de Compostela), en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou a través de

calquera dos rexistros previstos no actual ordenamento.

7.3 Rematado o prazo de presentación das solicitudes, será publicada a relación provisional de aspirantes

admi dos/as  e  excluídos/as,  indicando neste úl mo caso a causa de exclusión,  así  como os  aspirantes

exentos e non exentos da realización do exercicio acredita vo do coñecemento de lingua galega.

Os/As aspirantes excluídos/as  e os/as declarados/as non exentos/as da realización do exercicio de galego

disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a par r do seguinte ao da publicación da citada relación,
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para poder presentar as reclamacións que consideren oportunas, ou para poder emendar, de ser o caso, o

defecto que mo vase a exclusión  ou a non exención do exercicio de lingua galega; rematado este prazo

procederase á publicación da lista defini va de admi dos/as e excluídos/as.

7.4 Os/As aspirantes admi dos/as serán convocados/as nesta publicación para a realización dos exercicios

nos termos relacionados no Anexo IV. Os/As aspirantes deberán vir provistos do DNI ou documento oficial

que acredite a súa iden dade e nacionalidade. 

Entenderase que desisten do dereito a este trámite aqueles/as aspirantes que non comparezan á citación.

A efectos de organización, na  mesma data na que se convoque a proba,  os/as aspirantes defenderán e

explicarán o seu currículo profesional diante da Comisión. A orde de actuación de os/as aspirantes na fase de

defensa iniciarase por aqueles/as cuxo primeiro apelido comece pola letra S con nuando sucesivamente por

orde alfabé co.

7.5  Rematadas  as  fases  1  e  2  establecidas  na  base  cuarta,  publicarase  a relación  provisional  coas

puntuacións totais ob das por cada candidato/a desagregadas por epígrafes, abrindo un prazo de cinco días

hábiles para que os/as interesados/as poidan realizar as reclamacións que es men per nentes nos termos

establecidos na base 6.2.

7.6 Transcorrido este prazo resolveranse as reclamacións presentadas e publicarase a relación defini va de

puntuacións das/os aspirantes de ámbalas dúas fases e a puntuación global resultante da suma de ambas.

Para estes efectos, a es mación ou deses mación das reclamacións entenderanse implícitas na publicación

defini va.

7.7 A Comisión elevará a listaxe defini va por orde de prelación á Dirección da Fundación coa proposta de

adxudicación do  contrato  de  referencia  “GENEP”  a  favor  daquel/a  aspirante  que  acredite  a  maior

puntuación  segundo  a  orde  establecida,  agás  que  concorran  circunstancias  que  xus fiquen  que  a

convocatoria quede deserta en cuxo caso deberán constar as razóns que mo ven a dita proposta.

7.8  En  calquera  momento  do  proceso  se  a  Comisión  de  valoración  vese  coñecemento  de  que  algún

aspirante non cumpre algún dos requisitos esixidos pola convocatoria, logo da audiencia ao/á interesado/a,

deberá acordar a súa exclusión se procede.

Así mesmo a Comisión de Valoración poderá solicitar a ampliación ou aclaración da documentación aos/ás

aspirantes, para os efectos da valoración dos méritos.

7.9. De producirse empate na puntuación, a orde de desempate será a seguinte:
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a. Pola orde de maior a menor puntuación ob da polo/a interesado/a no apartado EXPERIENCIA

LABORAL do baremo.

b. Pola orde de maior a menor puntuación ob da polo/a interesado/a  no apartado EXPERIENCIA EN

I+D+i do baremo.

c. Pola orde de maior a menor puntuación ob da polo/a interesado/a  no apartado FORMACIÓN do

baremo.

d. De maior a menor idade.

e.  A  aspirante  de  sexo  feminino  sobre  o  de  sexo  masculino,  por  atoparse  a  especialidade  nas

condicións de infrarrepresentación previstas no ar go 37 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a

igualdade de mulleres e homes

Oitava. Resolución  do proceso, formalización do contrato e período de proba.

8.1 O/A candidato/a será avisado/a mediante chamada telefónica e no ficado da oferta de contratación ao

enderezo electrónico reflec do polo/a candidato/a no Anexo I.

8.2.  O/A  candidato/a  deberá  aceptar  ou  rexeitar  a  oferta  remi ndo  correo  electrónico  a

medicinaxenomica.san ago@sergas.es no  prazo  máximo de  3 días  hábiles  contados  a  par res  do día

seguinte a no ficación efectuada .

8.3. Os candidatos disporán dun prazo máximo de 2 días hábiles para a súa incorporación e formalización

do contrato (contados a par res do día seguinte á aceptación do posto).Este prazo podería prorrogarse, por

causa debidamente xus ficada, de ser acordado entre as partes.

8.4. Os contratos a celebrar cos aspirantes seleccionados axustaranse ao disposto no Real Decreto lexisla vo

2/2015, do 23 de outubro polo  que se  aproba o texto refundido da Lei  do Estatuto dos Traballadores:

contrato de traballo por obra/servizo cunha duración aproximada ata o 20 de febreiro de 2023.

8.5. No contrato que se expida es pularase o período de proba legalmente establecido no Estatuto dos

Traballadores,  durante  o cal  será posible a resolución da relación laboral  por instancia  de  calquera das

partes.

8.6.   Ao  remate  do  proceso  selec vo  poderase  confeccionar  unha  Lista  de  Contratación  por  orde  de

puntuación para contratacións temporais sempre que os/as candidatos/as non manifesten expresamente a

súa nega va.
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Novena. Norma va de aplicación

 9.1.- O ar go 59 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración

xeral e do sector público autonómico de Galicia, dispón que a selección do persoal temporal se realizará

entre as persoas incluídas nas listas da Administración autonómica. 

(Nota: Non existe lista aberta na Administración autonómica da categoría dos postos a seleccionar).

9.2.-  O  ar go  58 da  mesma  lei  dispón que  que  se lle  aplicará  á  selección de  persoal  das  en dades  a

lexislación galega sobre emprego público rela va á composición e funcionamento dos tribunais e ás bases

das convocatorias. 

9.3.- A selección do persoal e as bases das convocatorias deberanse axustar ao disposto no Capítulo I do

Título V da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 
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ANEXO I

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL 

DA FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA (REFERENCIA GENEP)

DATOS PERSOAIS

APELIDOS E NOME: NIF:

ENDEREZO: LOCALIDADE E CP:

PROVINCIA: TELÉFONO 1:

E-MAIL: TELÉFONO 2:

TITULACIÓN REQUIRIDA DE ACCESO AO POSTO (sinalar a tulación que posúe):

Mediante esta instancia, solicito a inclusión da miña candidatura no proceso de selección do posto de ADXUNTO
DE  LABORATORIO  REFERENCIA  GENEP  e  autorizo  á  Fundación  Pública  Galega  de  Medicina  Xenómica  á
publicación  dos  resultados nos  que  consten  os  meus  datos  persoais,  segundo  o  establecido  nas  bases  da
convocatoria.

Relación de documentos que se achegan coa solicitude (sinale cun X) :

 FOTOCOPIA DO DNI OU PASAPORTE.

 XUSTIFICANTE DE INGRESO BANCARIO DO IMPORTE A LIQUIDAR PARA A PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO.

 ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE.

 ANEXO  III MODELO DE AUTOBAREMO.

 CURRÍCULUM VITAE.

 COPIA COMPULSADA DA TITULACIÓN OFICIAL ESIXIDA.

 COPIA COMPULSADA DO CURSO DE PERFECCIONAMENTO DA LINGUA GALEGA OU CELGA 4 OU EQUIVALENTE.

 COPIA COMPULSADA DOUTRAS TITULACIÓNS OFICIAIS.

 COPIA COMPULSADA DE CONTRATOS DE TRABALLO E/OU DOS CERTIFICADOS DE SERVIZOS PRESTADOS.

 COPIA COMPULSADA OU ORIXINAL DA VIDA LABORAL ACTUALIZADA.

 COPIA COMPULSADA DOS MÉRITOS QUE SE PRESENTAN.

 OUTROS (Especificar: _______________________________________________________________________).

Asdo. …………………………….. 

A/A: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA (código REXEL --> A12X02246)

Para  poder  ser  admi da  a  candidatura  é  imprescindible  a  entrega  deste  modelo  asinado  xunto  coa  documentación  que  o
candidato  desexe  achegar.  As  instancias  dirixiranse  á  Fundación  Pública  Galega  de  Medicina  Xenómica,  Hospital  Clínico
Universitario, Edificio Consultas planta menos 2 (15706 SANTIAGO), en horario de 09:00 a 14:00 horas.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª

DNI

Enderezo postal

A efectos da presentación da miña candidatura ao proceso de selección temporal de persoal convocado

pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica do posto de ADXUNTO DE LABORATORIO REFERENCIA

GENEP,

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

 Que non fun separado/a do Servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera Servizo de Saúde

ou Administración Pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin me atopo inhabilitado/a con carácter

firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

En ........................................., a ..................... de ..................................... de 2020

(Sinatura) 
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ANEXO III

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

NOME E APELIDOS

TOTAL AUTOBAREMO:
                      
PUNTOS

1.EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 20 puntos) Nº Puntos Total

*Nº de meses contratado/a en ins tucións públicas e fundacións de 
inves gación sanitaria realizando servizos relacionados coas funcións do posto 
ao que opta

0,20

*Nº de meses contratado/a en ins tucións privadas realizando servizos 
relacionados coas funcións do posto ao que opta

0,15

Total EXPERIENCIA (máximo 20 puntos)

2.EXPERIENCIA EN I+D+i (Máximo 6 puntos) Nº Puntos Total

*Nº publicacións en revistas cien ficas indexadas no CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Pubmed, Web of Science (Wos), 
Embase e PsycINFO:

    Primeiro decil da especialidade 0,50

    Primeiro cuar l da especialidade 0,40

    Segundo cuar l da especialidade 0,20

    Terceiro e cuarto cuar l 0,10

    Revista indexada sen factor de impacto 0,05

*Nº capítulos de libros: 0,10

*Nº  de libros completos: 2

*Nº premios de inves gación:

     de ámbito internacional 2

     de ámbito nacional 1

* Par cipación en proxectos de inves gación financiados por organismos públicos:

    - como inves gador principal:

        Proxectos internacionais 3

        Proxectos nacionais 2

        Proxectos autonómicos 1

    - como inves gador colaborador:

        Proxectos internacionais 1

        Proxectos nacionais 0,50

        Proxectos autonómicos 0,30
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2.EXPERIENCIA EN I+D+i (con nuación) Nº Puntos Total 

* Par cipación en proxectos de inves gación financiados por organismos privados:

    - como inves gador principal:

        Proxectos internacionais 0,50

        Proxectos nacionais 0,20

    - como inves gador colaborador:

        Proxectos internacionais 0,20

        Proxectos nacionais 0,10

*Nº de meses en estadías forma vas en centros de inves gación 0,05

* Patentes no ámbito biomédico:

    solicitada e aceptada 1
    en explotación 2

Total EXPERIENCIA I+D+i (máximo 6 puntos)

3.FORMACIÓN (Máximo 6 puntos) Nº Puntos Total 

*Título de Licenciatura/Grao adicional ao requirido no ámbito das 
ciencias da saúde

2

*Premio extraordinario de Licenciatura/Grao ou Master 0,50

*Título de Doutor no ámbito das  ciencias da saúde 2

*Premio extraordinario de doutoramento no ámbito das ciencias da saúde 0,50

*Asistencia a cursos de formación e perfeccionamento 

· por créditos: 0,05

· por horas: 0,005

Total FORMACIÓN (máximo 6 puntos)            

4. ACTIVIDADES DOCENTES E DE DIVULGACIÓN (Máximo 3 puntos) Nº Puntos Total 

* Nº teses de douramento dirixidas: 0,30

* Nº TFM e TFG dirixidos: 0,10

* Nº créditos ac vidades docentes acreditadas: 0,20

*Nº conferencias invitadas:

· internacionais: 0,20

· nacionais: 0,10

*Nº créditos docencia impar da en cursos de formación con nuada: 0,10

Total ACTIVIDADES DOCENTES E DIVULGACIÓN (máx. 3 puntos)

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMO (máximo 35 puntos)
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ANEXO IV

EXERCICIOS

Os/As aspirantes serán convocados/as para a celebración dos exercicios no momento da publicación da Lista

defini va  de  admi dos/as  e  excluídos/as na  páxina  web  h p://www.sergas.es/Recursos-Hurnanos/FP-

Galega-de-Medicina-Xenómica  .  

Serán  excluídos/as  do  proceso  os/as  aspirantes  que  non  comparezan,  en todo  caso,  para  garan r  a

unidade do acto, non serán das en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a

non comparecencia.

Os/As  aspirantes  deberán  vir  provistos  do  DNI  ou  documento  oficial  que  acredite  a  súa  iden dade  e

nacionalidade.

Neste mesmo acto, o/a aspirante defenderá e explicará o seu currículo profesional diante da Comisión.

1 º EXERCICIO  (obrigatorio e eliminatorio)

Consis rá  nunha  proba  teórico-prác ca  que  abarcará  as  funcións  propias  de  profesionais  de  alta

cualificación para a realización de tarefas de diagnós co molecular: 

 resolución dun caso prác co de diagnós co xené co, integrando información feno pica e resultados

dun panel de xenes, e a redacción dun informe de resultados.

O tempo establecido para o desenvolvemento da proba será dun mínimo dunha hora e un máximo de tres

horas. 

Rematada  a  proba,  os/as  aspirantes  deberán  defender  o  seu suposto  prác co  mediante  a  súa  lectura

perante a Comisión de Valoración.

A proba terá unha puntuación máxima de 60 puntos. Os/As aspirantes que non superen ou non obteñan o

cincuenta por cento (50%) da puntuación fixada como máxima, resultarán eliminados/as do proceso.

2º  EXERCICIO (obrigatorio non eliminatorio)

Consis rá nun exercicio escrito, mediante o cal se evidencie o coñecemento por parte dos/das aspirantes da 

lingua galega, nun prazo máximo de 15 minutos.

Este exercicio será valorado de 0 a 5 puntos.
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ANEXO V

BAREMACIÓN CURRÍCULO

A puntuación máxima para cada aspirante polos méritos achegados será de 35 puntos.

**  Considéranse  méritos  relacionados  coas  funcións  propias  da  categoría  e  posto ao  que  opta  os
relacionados  con:  xené ca  molecular  e  secuenciación  masiva,  relacionada  co  diagnós co  no  eido  da
xené ca humana.

Os méritos avaliables, que se computarán ata a data anterior á de publicación do anuncio na web do SERGAS
da presente convocatoria, son os que a con nuación se relacionan:

1. EXPERIENCIA LABORAL (máximo 20 puntos)

1.1. Por cada mes completo de servizos prestados para a realización de traballos relacionados
coas funcións do posto ao que opta por conta e baixo a dependencia de ins tucións públicas e fundacións de
inves gación sanitarias:  0,20 puntos/mes.

1.2. Por cada mes completo de servizos prestados para a realización de traballos relacionados
coas  funcións  do  posto  ao  que  opta  por  conta  e  baixo  a  dependencia  de  organizacións  diferentes  ás
sinaladas no punto anterior:  0,15 puntos/mes.

Normas xerais de valoración da experiencia:
Primeira.-

O cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses completos. Para iso calcularase en cada punto do
baremo o número total de días e dividirase entre 30, de tal xeito que o que se valorará en cada punto será o
cociente enteiro, desprezándose os decimais.
En ningún caso, a suma dos servizos prestados con dis ntos nomeamentos dentro do mesmo mes natural
poderá valorarse por enriba da puntuación establecida para o devandito período dun mes.
En ningún caso, un mesmo período de servizos prestados poderá ser obxecto de valoración en dis ntos
puntos  do baremo.  De igual  xeito,  un mesmo período de tempo de servizos  prestados non poderá ser
obxecto de valoración en máis dunha categoría/especialidade, ou en varios servizos ou unidades, tanto deste
como de diferente centro.

Segunda.- 
Os servizos prestados durante o período en que se desfrute dunha redución de xornada por algunha das
causas legalmente previstas serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.
Os  servizos  prestados  polo  persoal  especificamente  nomeado  a  tempo  parcial  serán  valorados  coa
conseguinte  redución.  Cando  nun  mesmo período,  o/a  interesado/a  acredite  dis ntos  nomeamentos  a
tempo  parcial,  realizarase  unha  acumulación,  sen  que  poida  resultar,  en  ningún  caso,  unha  xornada
acumulada superior á xornada completa. 
O período de formación para a obtención do tulo de especialista non poderá ser valorado, en ningún caso,
como tempo de servizos prestados.
Os servizos prestados en virtude dun  tulo  expedido por  terceiros  países,  valoraranse desde a data  de
homologación ou recoñecemento do tulo polo Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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2. ACTIVIDADES DE I+D+i (máximo 6 puntos)

2.1. Pola autoría de traballos cien ficos e de inves gación no ámbito das ciencias da saúde,
apreciados libremente pola comisión conforme os seguintes criterios e táboas de valoración:

2.1.1. Revistas cien ficas:

As publicacións deben pertencer a revistas cien ficas indexadas no CSIC (ICYT, ISOC), IBECS, Pubmed,
Web of  Knowledge (Wok),  Embase e  PsycINFO.  Non serán obxecto  de  valoración as  publicacións
realizadas en revistas non indexadas nas bases de datos referidas.

 Os ar gos cien ficos ponderaranse da seguinte forma, conforme o seu factor de impacto do Journal
Cita on Reports (JCR), vixente na data de publicación da convocatoria:

 Primeiro decil da especialidade: 0,50 puntos.
 Primeiro cuar l da especialidade: 0,40 puntos.
 Segundo cuar l da especialidade: 0,20 puntos.
 Terceiro e cuarto cuar l: 0,10 puntos.
 Revista indexada sen factor de impacto: 0,05 puntos.

No suposto  de  que  á revista  se  lle  atribúan  diferentes  cuar les  en  función da/s  especialidade/s,
asignarase sempre o cuar l máis alto.

2.1.2. Libros ou capítulos de libros.

 Capítulo de libro: 0,10 puntos.
 Libro completo: 2 puntos.

Só  terán  a  consideración  de  libro  aquelas  publicacións  cun  mínimo  de  49  páxinas.  Para  a  súa
valoración,  a  publicación  debe  estar  avalada  por  unha  ins tución  pública,  académica,  sociedade
cien fica ou realizada por editoriais cien ficas de recoñecido pres xio. 

Non se poderán valorar máis de tres capítulos dun mesmo libro.

Non terán a consideración de libro aínda que adopten esta forma de edición as actas de congreso.

Por non reunir a condición de traballo cien fico e de inves gación non serán obxecto de valoración os
libros/capítulos editados como glosario, anuario, manuais de preparación para o acceso á formación
sanitaria especializada e ao emprego público, cursos de formación con nuada, protocolos de servizo,
libros de casos clínicos, sesións interhospitalarias e demais que así se aprecien polo respec vo órgano
de selección.

Por ser obxecto de valoración tal mérito noutro apartado do baremo, non se lle asignará ningunha
puntuación neste apartado ás publicacións de teses doutorais.
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Non  serán  obxecto  de  valoración  as  autoedicións  e/ou  autopublicacións,  entendendo  por  tales
aquelas publicacións financiadas ou promovidas por algún dos seus autores ou nas que este figure
como editor.

No suposto de libros de autoría colec va, só será obxecto de valoración aquela publicación que, da
documentación  presentada  polo/a  aspirante  quede  suficientemente  acreditada  a  par cipación
concreta na mesma. Enténdese por autoría colec va aquela publicación na que interveñen un mínimo
de catro autores.

Aos efectos deste baremo, non terán a consideración de autor da publicación, o coordinador, director
e outros colaboradores.

Normas comúns de valoración de libros e revistas.

 En  ningún  caso,  un  mesmo  con do  determinado  e  obxec vable  publicado  baixo  diferentes
formas e en diferentes publicacións poderá ser obxecto de máis dunha valoración.

 Non serán obxecto de valoración as publicacións de carácter divulga vo.

2.2.  Por  cada  premio  de  inves gación outorgado  a  traballos  de  inves gación  orixinais
publicados,  premios  a  comunicacións  en  congresos  cien ficos  e  premios  de  recoñecido  pres xio  a
traxectorias cien ficas, outorgados por sociedades cien ficas, organismos oficiais ou en dades sen ánimo de
lucro debidamente rexistradas entre cuxos fins se atope a inves gación, ata un máximo de 2 puntos:

 Premio de ámbito internacional: 2 puntos.
 Premio de ámbito nacional: 1 punto.

2.3. Par cipación en proxectos de inves gación:

2.3.1.Por  cada  par cipación  en  proxectos  de  inves gación  ou  innovación  financiados  por
organismos públicos:

2.3.1.1.Como inves gador principal:
 Proxectos internacionais 3 puntos.
 Proxectos nacionais 2 puntos.
 Proxectos autonómicos: 1 punto.

2.3.1.2.Como inves gador colaborador:
 Proxectos internacionais 1 punto.
 Proxectos nacionais 0,50 puntos.
 Proxectos autonómicos: 0,30 puntos.

2.3.2.Por  cada  par cipación  en  proxectos  de  inves gación  ou  innovación  en  convocatorias
compe vas financiados por organismos privados nacionais ou internacionais: 
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2.3.2.1.Como inves gador principal:
 Proxectos internacionais 0,50 puntos.
 Proxectos nacionais: 0,20 puntos.

2.3.2.2.Como inves gador colaborador:
 Proxectos internacionais 0,20 puntos.
 Proxectos nacionais 0,10 puntos.

Os proxectos de inves gación non compe vos non serán baremables.

Non  se  considerarán  parte  do  equipo  inves gador  o  persoal  contratado  a  cargo  do  proxecto  nin  as
colaboracións puntuais no mesmo 

2.4. Estadías forma vas en centros de inves gación nacionais ou estranxeiros: 0,05 puntos/mes
completo.

Aos efectos deste proceso selec vo teñen a condición de centros de inves gación os centros receptores nos
que os  profesionais  desenvolvan ac vidades  de  inves gación,  trátese  de  centros  do  SNS,  Universidade,
Organismos Públicos de Inves gación (OPIS) e, en xeral,  calquera centro de inves gación dependente da
Administración Pública  española  ou estranxeira,  que conten con grupos  de  inves gación de  traxectoria
acreditada en biomedicina e ciencias da saúde.

2.5.Patentes no ámbito biomédico:

 Solicitada e aceptada: 1 punto.
 En explotación: 2 puntos.

3. FORMACIÓN (máximo 6 puntos)

3.1. Académica:

3.1.1.Titulo  de Licenciatura/Grao adicional  ao requirido no ámbito  das  ciencias  da saúde:  2
puntos
3.1.2.Premio extraordinario de Licenciatura/Grao ou de Máster: 0,50 puntos.
3.1.3. Titulo de Doutor no ámbito das ciencias da saúde: 2 puntos.
3.1.4.Premio extraordinario de doutoramento no ámbito das ciencias da saúde: 0,50 puntos.

3.2. Con nuada:

Pola asistencia, debidamente xus ficada, a cursos de formación e perfeccionamento, sempre que teñan un
con do relacionado coas funcións propias do posto ao que se opta.

 Acreditados pola Comisión de Formación Con nuada do Sistema Nacional de Saúde, créditos CFC.
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 Convocados e/ou impar dos pola Administración estatal,  autonómica, universidades, INEM ou
equivalente,  Cruz  Vermella,  colexios  profesionais,  organizacións  sindicais  ou  avalados  polo
Servizo  Galego  de  Saúde  ou  por  calquera  organismo  público  e/ou  fundación  pública  e/ou
fundación privada (esta úl ma no ámbito da inves gación).

 Cursos de formación con nuada realizados en aplicación dos acordos de formación con nuada
das administracións públicas.

 Por crédito: 0,05 puntos.
 Por hora: 0,005 puntos.

Para o caso de que o cer ficado indique os créditos e as horas de duración, a valoración realizarase sempre
polos créditos que figuren neste.

Non serán obxecto de valoración os diplomas rela vos á realización de xornadas, seminarios, simposios,
talleres ou similares, agás que estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Con nuada do
Sistema Nacional de Saúde/pola Comisión Autonómica ou ben aqueles que conten cun código de verificación
ou sinatura orixinal que garanta a súa auten cidade e onde expresamente conste tanto o número de horas
e/ou créditos coma o programa.

4. ACTIVIDADES DOCENTES E DE DIVULGACIÓN (máximo 3 puntos)

4.1. Pola dirección de cada tese de douramento: 0,30 puntos.

4.2. Pola dirección de cada traballo de fin de máster e grao: 0,10 puntos.

4.3. Por cada crédito en ac vidades docentes acreditadas, par cipación en másters, programas de
doutoramento, graos de licenciatura: 0,20 puntos.

4.4. Por cada conferencia invitada en congresos internacionais: 0,20 puntos.

4.5. Por cada conferencia invitada en congresos nacionais: 0,10 puntos.

4.6. Por cada crédito de docencia impar da en cursos de formación con nuada,  relacionados coas
funcións propias da categoría e o posto á que se opta: 0,10 puntos.
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ANEXO VI
PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE MÉRITOS

a) Formación 
académica

Acreditarase,  segundo  o  suposto,  mediante  orixinal  ou  copia  compulsada  do  tulo
expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou cer ficación da respec va
universidade,  debidamente  asinado,  que  deixe  constancia  de  cada  un  dos  méritos
invocados polo aspirante e da data en que foron causados. 

No  suposto  de  tulacións  ob das  no  estranxeiro  (UE),  achegarase  xunto  coa  copia
compulsada  do  tulo,  a  súa  tradución  xurada  ou  equivalente  e  credencial  de
recoñecemento da tulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As tulacións ob das no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia
compulsada  do  tulo,  a  súa  tradución  xurada  ou  equivalente  e  documento  de
homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado o mérito.

b) Cursos de 
formación 
con nuada 

Acreditarase tal mérito mediante copia compulsada do cer ficado de asistencia ao curso
en que deberá constar o organismo ou a en dade que convocou e impar u esa ac vidade
forma va, as datas de realización, o con do do curso e o número de créditos e/ou horas
asignados.  Xunto  coa  dita  cer ficación deberá  achegarse  o  correspondente programa
forma vo ou categoría/s des nataria/s. 

O órgano de selección reserva para si o dereito de lle poder esixir ao aspirante calquera
documentación complementaria e/ou rexeitar calquera cer ficado cando existan dúbidas
razoables sobre a súa auten cidade.

c) Experiencia 
profesional

A experiencia profesional acreditarase mediante contrato ou cer ficación emi da pola
Dirección do centro ou órgano equivalente, na cal deberá constar a seguinte información:
categoría e/ou posto, po de vínculo, data de inicio e fin de cada unha das vinculacións,
réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

En ambos os supostos a esa documentación deberá xuntárselle un informe de vida laboral
emi do polo INSS ou documento equivalente doutros países.
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d) Publicación de 
traballos cien ficos e
de inves gación

Revistas  cien ficas  indexadas  en  Pubmed.  Non  será  necesaria  a  súa  acreditación
documental.  O/a  aspirante  sinalará  o  código  de  iden ficación  PMID  e  a  información
rela va ao número de sinaturas, número de orde de sinaturas e po de publicación no
seu Currículo Vitae.

Revistas  cien ficas  indexadas  no  CSIC  (ICYT,  ISOC),  IBECS,  Web  of  Knowledge  (Wok),
Embase,  PsycInfo.  Acreditarase  tal  mérito  mediante  cer ficación  ou  copia  impresa
auten cada pola editorial responsable ou organismo público con competencias en xes ón
e arquivo de publicacións. Na cer ficación ou copia impresa deberá constar o nome da
revista, o tulo do traballo, o seu autor e a data de publicación.

Libros/capítulos de libro editados en papel. Deberá achegarse copia compulsada das follas
en que conste o tulo do libro, o tulo do capítulo, o autor, a editorial, o seu depósito
legal e/ou ISBN/NIPO, o lugar e ano de publicación e índice da obra. Ademais deberá
quedar  acreditado  o  número  de  páxinas  do  libro/capítulo  e  que  tal  publicación  está
avalada por  unha ins tución pública,  académica,  sociedade cien fica ou realizada por
editoriais cien ficas de recoñecido pres xio.

Libros editados en formato electrónico. Acreditarase tal mérito mediante cer ficación ou
copia  impresa  auten cada  pola  editorial  ou  organismo  público  con  competencias  de
xes ón e arquivo de publicacións, na cal se fará constar a autoría do capítulo e demais
datos  bibliográficos  básicos  que  iden fiquen  a  obra  e/ou  capítulo  (autores,  data  de
publicación, edición, ano, URL e data de consulta e acceso). Tal publicación deberá estar
avalada por  unha ins tución pública,  académica,  sociedade cien fica ou realizada por
editoriais cien ficas de recoñecido pres xio.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

e) Premios de 
inves gación

Acreditarase  tal  mérito  mediante  copia  compulsada  do  diploma  de  concesión.  Se  no
diploma  non  consta  expresamente  o  seu  ámbito,  deberá  complementarse  tal
documentación coa achega das bases de convocatoria do premio.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

f) Proxectos de 
inves gación

A par cipación como inves gador  principal  no  proxecto  de  inves gación acreditarase
mediante copia da publicación oficial da resolución de convocatoria, sempre que consten
os  datos  necesarios  para  iden ficar  o  proxecto  e  o  inves gador,  ou  cer ficado  de
par cipación  expedido  polo  organismo  financiador,  no  que  consten  os  datos
iden fica vos do interesado e do proxecto no que par cipa.

A par cipación como inves gador colaborador acreditarase mediante a presentación da
copia de resolución de convocatoria se nela consta tal par cipación. No suposto no que
non figure a par cipación o/a aspirante xuntará ou ben o documento de solicitude do
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proxecto  se  consta  como parte  do  equipo  inves gador  definido  ou ben   documento
posterior que así o acredite no caso de que houbera cambios no equipo inves gador ao
longo da súa vixencia.

No suposto  de que o  organismo convocante  non expida cer ficados de par cipación,
deberá  achegarse  cer ficado  asinado  polo  inves gador  principal  en  que  conste  a
iden dade do/s colaborador/es,  no ficación acredita va de concesión do proxecto ao
inves gador principal expedida polo organismo e copia do proxecto orixinal enviado á
convocatoria en que deberá constar a iden dade dos inves gadores colaboradores.

g) Patentes As patentes solicitadas e aceptadas acreditaranse coa inscrición no Rexistro de Patentes.

As  patentes  que  se  atopen  en  explotación  acreditaranse  coa  achega  do  acordo  de
explotación da patente.

h)Ac vidades
docentes  e  de
divulgación  e  outros
méritos  cien ficos  e
académicos 

 Achegarase  cer ficación  ou  documento  equivalente  que  acredite  fidedignamente  o
mérito aportado.

No caso de  ac vidades docentes  acreditadas,  par cipación en másters,  programas  de
doutoramento,  graos  de licenciatura  acreditarase  mediante  cer ficación da respec va
universidade/organismo na que se fará constar expresamente o numero de créditos.
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