AXUDA PARA A INSCRICIÓN NOS PROCESOS SELECTIVOS
O requisito indispensable para poder partiipar por primeira vez nalgún dos proiesos de seleiiión
de persoal promovidos polo SERGAS, é darse de alta no Expediente-e (Fides). Logo de que as
persoas interesadas teñan aiieso a este apliiatvo, deberán formalizar nel e aihegar en rexistro
administratvo despóis, a doiumentaiión básiia que se relaiiona de seguidoe
1. A solicitude
As persoas interesadas deberán iubrir un formulario eleitróniio de
insiriiión, en modelo normalizado, deilararando que reúnen todos
os requisitos de partiipaiión exixidos pola iorrespondente
ionvoiatoria. A este formulario de insiriiión aiiedese a través do
apliiatvo Expediente-e, na seiiión “PRROaESOS”.
Nun primeiro intre a soliiitude quedará en estado BORRADOR (por
se se desexan faier iambios) pero que non é válida ata que o
interesado a garde e mude ao estado CONFIRMADA. Logo de
formalizada eleitroniiamente e en estado ionfrmada, deberá
imprimila e asinala para a súa presentaiión nos prazos e forma
previstos, en ialquera Rexistro administratio ou polos
proiedementos estableiidos no artgo 16 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Rroiedemento Administratvo aomún das
Administraiións Rúbliias.
2. As taxas
Será requisito neiesario para partiipar, de ionformidade io disposto na iorrespondente
ionvoiatoria, o pagamento previo da taxa que se indique, e de ser o iaso, os gastos de
transfereniia iorrespondentes. Rara o ingreso da taxa empregarase un impreso de autoliquidaiión
ioma estee
Tal impreso, así iomo os iódigos para a súa formalizaiión seranlles
faiilitados ás persoas interesadas nos servizos ientrais e perifériios
da aonsellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e estarán
dispoñibles, así mesmo, na páxina web do Servizo Galego de Saúde
seguindo o enlaie Autoliquidaiión de taxas.
A non presentaiión deste impreso de autoliquidaiión –no ial deberá
fgurar a data e o selo da entdade baniaria– xunto io formulario de
insiriiión no proieso, determinará a exilusión da persoa aspirante.
Roderase tamén realizar o pagamento da taxa pola internet a través
da ofiina virtual na páxina web do aixtei (www.iixtei.es), nas
entdades fnanieiras aitualmente autorizadas. Neste iaso, unha vez
efeituado o pagamento, imprimirase o xustfiante de ter aboada a
taxa (modelo 730), que será o que se presente xunto ioa soliiitude.
Así mesmo, o/a soliiitante poderá faier efeitvo o pagamento da taxa desde Fides, para o ial se

habilita un enlaie direito ao sistema de pagamento eleitróniio de taxas da aonsellería de
Faienda.
En ambos os dous supostos, a presentaiión do xustfiante de aboamento non suporá a
substtuiión do trámite de presentaiión, en tempo e forma, da soliiitude de partiipaiión no
proieso.
3. Os méritos e os requisitos de partcipación.
As persoas aspirantes deberán rexistrar no sistema Expediente-e (Fides) os requisitos de
partiipaiión e méritos que posúan e aireditalos doiumentalmente, mediante orixinal ou iopia
iompulsada, na forma estableiida para iada mérito, nas bases da ionvoiatoria do últmo proieso
de seleiiión fxa ionvoiado polo Servizo Galego de Saúde para esa mesma iategoría. Os requisitos
e méritos que non ionsten rexistrados en Expediente-e (Fides) non serán tdos en ionsideraiión en
ningún proieso.
Rara a introduiión dos méritos do seu iurríiulum vitae, os aspirantes deberán aiieder ao
apliiatvo Expediente-e (Fides) e ir engadindo os seus méritos nos diferentes apartados da seiiión
“PEXREDIENTE-E”. Logo de introduiidos eleitroniiamente, deberá imprimir a soliiitude de
validaiión para os mesmos, dispoñible na seiiión “PINFORME”.
Xunto ioa soliiitude de validaiión, o
aspirante
debe
aihegar
a
doiumentaiión aireditatva, orixinal
ou compulsada, dos méritos que
fguren relaiionados nela. Non será
neiesaria a aireditaiión doiumental
dos requisitos e méritos que xa
aparezan validados (V) no sistema de
informaiión Expediente-e (Fides).
4. Lugares de presentación da documentación
Toda a doiumentaiión dirixirase a unha unidade de validaiión das relaiionadas no propio
formulario eleitróniio de insiriiión e poderán presentarse no Rexistro Xeral dos servizos ientrais e
perifériios da aonsellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, a través dos Rexistros
administratvos de ialquera Administraiión Rúbliia, ou ben, polos proiedementos reiollidos no
artgo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Rroiedemento Administratvo aomún das
Administraiións Rúbliias.

