
AXUDA PARA A INSCRICIÓN NOS PROCESOS SELECTIVOS

O requisito indispensable para poder participar por primeira vez nalgún dos procesos de selección de persoal
promovidos polo SERGAS é  darse de alta no Expedient-e (Fides). Logo de que as persoas interesadas
teñan acceso a este aplicativo, deberán formalizar nel e achegar en rexistro administrativo despois, a docu -
mentación básica que se relaciona de seguido:

1. A solicitude de inscrición

As persoas interesadas deberán cubrir un formulario electrónico de inscrición, en modelo normalizado, decla -
rando que reúnen os requisitos de participación exixidos pola convocatoria. A este formulario accédese a tra -
vés do aplicativo Expedient-e (FIDES), no apartado de “PROCESOS”.

Ao gardar por primeira vez o formulario de inscrición, xérase unha solicitude en
estado  “BORRADOR”. Unha vez revisada, a solicitude debe ser confirmada
polas persoas aspirantes. Non serán admitidas no respectivo proceso as solici-
tudes que consten en estado “Borrador” na data de finalización do prazo de
inscrición.

Para confirmar a inscrición, acceda na icona de detalle con forma de ollo .
Desprácese ata o final da mesma e prema ”CONFIRMAR A SOLICITUDE”.
Teña en conta que unha vez confirmada non resulta posible realizar ningunha
modificación.  Se  previamente  desexa  facer  cambios  na  mesma,  prema  en
“MODIFICAR” para que se garden as modificacións realizadas.

Presentación telemática da inscrición:

Para os procesos nos que estea habilitada a presentación en liña do formulario de inscrición, cando a persoa
interesada confirma a súa solicitude, o sistema ofreceralle a posibilidade de elixir entre: achegala de  xeito
presencial nun rexistro administrativo ou ben, presentala de  xeito telemático mediante certificado dixital.
Neste último caso debe dispoñer dun certificado dixital válido (FNMT, DNIe ou Camerfirma) e cumprir o seu
equipo cos requisitos técnicos para a inscrición, publicados na Oficina do Profesional de Expedient-e da web
do Sergas. 

Non obstante, se opta polo rexistro telemático e este non lle resulta posible (a solicitude queda pendente de
rexistrar), seguirá tendo dispoñible a opción de imprimir e achegar a inscrición de xeito presencial para rema -
tar o trámite. 

Lugares de presentación da documentación:

Toda a documentación a presentar debe dirixirse a unha das Unidades de Validación relacionadas no propio
formulario electrónico de inscrición. Poderá presentarse no Rexistro xeral dos Servizos Centrais e periféricos
da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, tamén a través dos Rexistros administrativos de
calquera Administración pública, ou ben, polos procedementos recollidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

https://www.sergas.gal/Recursos-Humanos/Documents/9546/como%20darse%20de%20alta_GAL.pdf


2. As taxas

Será requisito  necesario para participar,  de conformidade co disposto na correspondente convocatoria,  o
pago previo da taxa que se indique, e de ser o caso, os gastos de transferencia correspondentes. A non pre -
sentación do xustificante de pago (ca data e o selo da entidade bancaria) determinará a exclusión do proceso
da persoa aspirante.

Existen varios métodos e impresos normalizados para realizar o pagamento das taxas:

O modelo en branco para o pago presencial (modelo AI) pode descargarse dende a Oficina Virtual da Axen-
cia tributaria de Galicia (na sección de Pago de taxas e prezos). Tamén será facilitado nos servizos centrais e
periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

Os códigos para cubrir o dito modelo figuran na resolución da convocatoria dos procesos e así mesmo, están
dispoñibles na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na seguinte ligazón autoliquidación de taxas.

A Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia ofrece tamén a posibilidade de cumprimentar directamente
en liña e imprimir o impreso para o pago presencial (modelo 731); ou ben, efectuar o pagamento de xeito tele -
mático con tarxeta de crédito ou cargo en conta nunha entidade financeira colaboradora.

Por último, vostede tamén poderá realizar o pagamento a través de FIDES,
logo de confirmar a súa solicitude de inscrición. Acceda ao módulo de pago
electrónico premendo na icona coa imaxe dunha tarxeta de crédito á dereita
da súa solicitude, no apartado de Procesos do Expedient-e.

Teña en conta que o procedemento de pago telemático, pode non excluír a
necesidade de acudir presencialmente á entidade financeira, ademais de ter
que completarse en dous pasos. Despois de obter un primeiro impreso (mo-
delo 739) e realizado o pago, a entidade bancaria debe facilitarlle o código
autonumérico ou código NRC para poder continuar coa operación. Para re-
matar o proceso debe xerar e achegar no rexistro o xustificante válido do
pago, que seguindo este método trátase do modelo 730.

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Modalidades-de-pago-de-taxas
https://ovt.atriga.gal/


3. Os méritos e os requisitos de participación.

Os requisitos e méritos que non consten rexistrados no Expedient-e (Fides) non serán tidos en consideración
en ningún proceso.

As persoas aspirantes deberán introducir nos diferentes apartados do aplicativo, os requisitos de participación
e os méritos que posúan, e posteriormente acreditalos nun rexistro administrativo. Os méritos que xa consten
validados (V) no FIDES, non precisan de nova acreditación documental.

Logo da introdución do seu currículo, ten que xerar e imprimir unha solicitude de validación, no apartado “IN -
FORME” - “Entregar Méritos” do Expedient-e. Esta solicitude de validación, na que figurarán os méritos que
efectivamente vaia a achegar, deberá presentarse nun rexistro administrativo, xunto con toda a documenta-
ción acreditativa dos ditos méritos (orixinais ou copias compulsadas).

Lembre consultar a forma correcta de acreditación, establecida para cada mérito, no anexo V das bases da
convocatoria do último proceso de selección fixa convocado polo Servizo Galego de Saúde para a mesma ca -
tegoría profesional.


