PREGUNTAS FRECUENTES

Nos seguintes apartados relaciónanse as cuestións máis frecuentes sobre o Expedient -e:

COMÚNS A EXPEDIENT-E

INTRODUCIÓN DE MÉRITOS
NO FIDES

ACHEGA DA
DOCUMENTACIÓN

PAGO DE TAXAS

LISTAXES DE CONTRATACIÓN

CONTACTA

COMÚNS A EXPEDIENT -E

COMO ACCEDER AO EXPEDIENT-E (FIDES)?

Para poder acceder a FIDES debe dispor dalgún dos seguintes medios:
1. CHAVE365: sistema único da Xunta de Galicia, que permite aos cidadáns identificarse e asinar documentos na súa s…

INCIDENCIAS NO ACCESO AO EXPEDIENT-E
●

Presencialmente, acreditando a súa identidade en Rexistros xerais da Xunta, en unidades administr

●

Ou ben, electronicamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Neste caso compre disp

Relaciónanse de seguido as solucións aos problemas comúns de acceso ao Expedient - e. Realice as comprobacións ind…

2. MEDIANTE CERTIFICADO DIXITAL: É requisito indispensable dispoñer dun certificado dixital para acceder a trav …
INCIDENCIAS NO ACCESO MEDIANTE CHAVE365:

CALES SON OS PRIMEIROS PASOS NO SISTEMA?
Se é a primeira vez que accede ao FIDES, empregue un PC para poder cubrir o formulario de datos persoais. Nos dispo…
3. SEN CERTIFICADO: Este método soamente está dispoñible como acceso de usuarios xa rexistrados, non para efectu…
Se xa estaba rexistrado/a e non pode acceder ao Expedient - e, diríxase a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://s…
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2. Introduza os seus méritos nos diferentes apartados do Expedient - e e constrúa o seu currículo profesional. Dispón de a…
INCIDENCIAS NO ACCESO MEDIANTE CERTIFICADO DIXITAL:

QUE SON AS UNIDADES DE VALIDACIÓN?

3. Se desexa participar nalgún dos procesos xestionados polo Organismo, deberá dirixirse ao apartado de Procesos do
…
Na Oficina do profesional / Expedient - e (FIDES) dispón dunha relación dos requisitos técnicos que o seu equipo deberá…
4. Achegue no rexistro de calquera órgano administrativo ou nalgún dos referidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de…
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Se non pode recuperar o acceso por esta vía, posto que xa non é posible realizar novas altas por este método, deberá o …

COMO CONSULTAR A VALIDACIÓN DE CADA MÉRITO?
●

Área sanitaria de A Coruña e Cee.

●

Área sanitaria de Santiago de Compostela e A Barbanza.

Trala revisión da documentación na Unidade de Validación, asignarase un estado a cada mérito no FIDES, en función…

●

Área sanitaria de Ferrol.

Outros estados coma o “ NC ” ( Non Catalogable) indican que o mérito, polas súas características, non ten encaixe no catá…
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O estado “ V ” ( Validado) indica que o mérito foi acreditado correctamente. Teña en conta que non todo mérito validado …

●

Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

●

Área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Pode consultar os baremos publicados, na web do SERGAS, no apartado de EMPREGO PÚBLICO, en función do proc…

●

Área sanitaria de Vigo.

Os baremos que se aplican para as listaxes de contratación derivan da última Resolución de convocatoria de OPE publ…
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de Acreditación Electrónica para as incidencias (PAE) e …
Baremos específicos, coma o de Concurso de Traslados, poderán consultarse na sección correspondente desta páxina w…
A puntuación obtida tras dunha baremación pode consultarse no apartado de PROCESOS do seu Expedient- e. Trala p…
A nota mellor de entre as dúas últimas OPEs visualízase automaticamente cando se resolve o proceso de listaxes de co…
Se non se presentou aos dous últimos procesos selectivos convocados polo Sergas, non recibirá ningunha puntuación n…

INTRODUCIÓN DE MÉRITOS NO FIDES

QUE OCORRE SE NON REXISTRO OS MÉRITOS NO EXPEDIENT

-E EN PRAZO?

Os méritos non rexistrados e os non validados por non ter achegado a documentación acreditativa en prazo, non serán…

COMO CARGO A MIÑA TITULACIÓN ACADÉMICA?

A titulación académica é un dos primeiros méritos que debería rexistrar. Este mérito cargarase no apartado de Formaci…

As especialidades e estudos de posgrao, coma a suficiencia investigadora ou a tese doutoral, teñen que consignarse de…

COMO CARGO OS TÍTULOS DE MÁSTER, EXPERTO E ESPECIALISTA UNIVERSITARIO?
Para introducir as cualificacións do expediente debe elixir o seu plan de estudos e seleccionar se vai a introducilas por…

Aínda que forman parte da formación académica, e mesmo se valoran como tal, deben introducirse no apartado da for…

COMO CARGO OS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA?

Para introducir un curso de formación continuada deberanse cubrir os campos obrigatorios coas horas ou créditos e as…
A continuación púlsase en “ Buscar ” para tratar de comprobar se xa existe o mesmo curso na base de datos do sistema. S …

COMO ACREDITAR A FORMACIÓN CONTINUADA?
Finalmente prémese en gardar para rematar a introdución.

Achegarase o orixinal ou unha copia compulsada do diploma/certificado, no que é indispensable que consten: os datos …
Os diplomas/certificados que non estean en castelán ou nun dos idiomas cooficiais do Estado deberan achegar traduci…

QUE FAGO SE OS MEUS CURSOS NON TEÑEN DATA DE INICIO NIN DE FIN?

Debe introducir nos campos de inicio e fin a data de expedición que figure no diploma ou certificado. Se as datas figur…

PODO INCORPORAR O CURSO DE ADAPTACIÓN PEDAGÓXICA?

O dito curso non está recollido en ningún dos baremos.

ACHEGA DA DOCUMENTACIÓN

ONDE ACHEGAR A DOCUMENTACIÓN?

A documentación achegarase en calquera rexistro dun órgano administrativo, ou mediante calquera dos procedemento…
A acreditación realizarase mediante a achega dos orixinais ou copias compulsadas dos méritos no rexistro administrativ…

QUE DOCUMENTACIÓN SE PRECISA PARA ACREDITAR CORRECTAMENTE CADA MÉRITO?

A documentación necesaria para acreditar cada un dos méritos que introduza no Expedient - e determínase nas resoluci…
Por outra banda, os méritos poden estar xa acreditados automaticamente no sistema ou ben, ser de nova incorporación…

INCIDENCIAS NA XERACIÓN DO

“INFORME” (SOLICITUDE DE VALIDACIÓN DE MÉRITOS)

Os méritos dos que xa dispón o sistema, visibles para aspirantes e profesionais, e que polo tanto, non é preciso volver a…

●

Servizos prestados no Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

Para a correcta xeración do informe, compre que teña instalado no seu equipo a aplicación Adobe Acrobat Reader co
…

●

Cursos coma docente e discente na programación da ACIS e da Dirección Xeral de Asistencia Sanit

Os méritos achegados e baremados polo Servizo Galego de Saúde en convocatorias anteriores, non precisarán tampou…

PAGO DE TAXAS

Os méritos de nova incorporación introducidos polos interesados/as deberán acreditarse documentalmente. Estes, non …
Se a documentación figurase nun idioma distinto dos idiomas oficiais e cooficiais do Estado Español, terá que achegar…
A resolución da convocatoria de cada proceso indicará tamén a data límite para cargar e acreditar os requisitos de parti…

COMO REALIZAR O PAGAMENTO DAS TAXAS?

Existen dúas vías alternativas para realizar o pago das taxas:
A TRAVÉS DE FIDES:

CAL É O XUSTIFICANTE VÁLIDO DE TER FEITO O PAGO DE TAXAS?
Para realizar o pago por esta vía, logo de ter CONFIRMADA a solicitude de participación no proceso, poderá acceder a…
Abrirase unha pantalla que amosará o tipo de pago da taxa elixido no formulario de inscrición, xunto co importe que o…
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OFICINA VIRTUAL DA AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA:
Modelo
● TRAVÉS

TEÑO QUE VOLVER A PAGAR TAXAS PARA SEGUIR FIGURANDO NAS LISTAXES DE CONTRATACIÓN?
Accedendo
sección Pago de Taxas e Prezos, na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, poderá efectuar o p…
● Modeloá 731.

●●

Modelo
730.
DE XEITO
PRESENCIAL: Para realizar o pago de forma presencial, poderá acceder á Oficina virtual T

Se continúa como aspirante na mesma categoría profesional, aínda que realice cambios na súa solicitude, non terá qu…
O modelo 739 non resulta un modelo válido de xustificante porque se trata dun paso intermedio que o/a interesado/a d…
Os novos aspirantes que non figuraban na listaxe anterior terán que pagar as taxas de acordo coa Lei.

CALES SON AS EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS AO PAGO DE TAXAS?
● DE XEITO TELEMÁTICO: Mediante o cargo á conta ou con tarxeta. Neste caso, debe consultar a lista

Estarán exentos do pagamento da taxa por dereito de inscrición:

● As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.
QUEN TEN DEREITO Á DEVOLUCIÓN DAS TAXAS?
●

As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Aplicarase unha bonificación do 50% á inscrición solicitada:
As persoas excluídas, disporán do prazo dun mes, contado a partires do día seguinte ao da data da publicación da resol …

●

Para persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

Os/as aspirantes que renuncien despois de publicarse as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as non terán derei…

COMO
SOLICITO A DEVOLUCIÓN DE TAXAS?
●

Para persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data …

As circunstancias de exención e bonificación deberán ser acreditadas, segundo o suposto que corresponda, permitindo…
As solicitudes deben dirixirse á Subdirección Xeral de Selección de Persoal do Servizo Galego de Saúde en Santiago…
Copia compulsada da cualificación de discapacidade
Na solicitude de devolución deberá consignarse o nome, apelidos, NIF, número de conta bancaria e localidade ou dat…
Copia compulsada do título oficial de familia numerosa, de carácter ordinario ou especial
Certificación negativa da percepción actual de prestación/subsidio por desemprego e da antigüidade como demandant…

LISTAXES DE CONTRATACIÓN

COMO INSCRIBIRSE POR PRIMEIRA VEZ?

As persoas que por primeira vez soliciten a súa inscrición nunha categoría con listaxes elaboradas consonte o pacto de
…
Logo de formalizala e gardala, a súa solicitude pasará ao estado ” Borrador ” , por se quere realizar algunha modificaci…

PODO INSCRIBIRME EN VARIAS CATEGORÍAS AO MESMO TEMPO?
Premendo na icona con forma de ollo vólvese a cargar a solicitude gardada. Se precisa facer algunha modificación ant…
Premendo en “ Confirmar Solicitude ” , terá a opción de elixir entre presentar a solicitude nun rexistro presencial ou prese…
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As categorías profesionais compatibles aparecen recollidas por bloques no Anexo I do Pacto de contratación. Dentro do …
No caso de que opte por presentala telematicamente debe dispoñer dun certificado dixital válido (FNMT, DNIe ou Ca…

CAL É O PRAZO DE INSCRICIÓN?

Outras categorías, pola contra son incompatibles con tódalas demais (Celador, Grupo Auxiliar dá Función Administrativ…
Lembre consultar as bases da convocatoria para achegar no rexistro o resto de documentación requirida, de selo caso (x…
Logo da actualización periódica das listas, a xeración da listaxe definitiva dunha categoría, dará lugar de forma autom…
O proceso de inscrición permanece permanentemente aberto ao longo do ano. Con carácter xeral, a inscrición e a ac…
Non se pasará a formar parte da listaxe ata que non se produza a actualización periódica da mesma, sempre con poster …

PODO RENUNCIAR A UNHA INSCRICIÓN VIXENTE?

As persoas aspirantes poderán renunciar a unha inscrición vixente mediante solicitude escrita dirixida á mesma Unidad…

COMO PODO MODIFICAR A SOLICITUDE SE XA FIGURO INSCRITO/A?

As persoas que xa figuraban en lista na anterior xeración e non desexen realizar ningunha modificación sobre a mesma …
Se se desexa facer algún cambio nas condicións de participación no proceso respecto ás listas vixentes, poderá realizal…

COMO CAMBIO DE ÁREA SANITARIA?
No suposto de que as modificacións introducidas requiran a achega de documentación adicional, o sistema informará a …

Trala publicación das listaxes definitivas da súa categoría profesional, xerarase no apartado de Procesos de FIDES, a c…
Nas listaxes de ámbito autonómico, agás as correspondentes á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia- 061,…

CAL É O REQUISITO PARA INSCRIBIRSE EN ÁREAS ESPECIAIS?

Para poder participar nunha das áreas especiais das categorías que conten con elas, o/a aspirante deberá acreditar nos…
Non é necesaria a acreditación documental por parte do/da aspirante do requisito de formación práctica específica imp…

QUE OCORRE SE SUPERO A FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECÍFICA IMPARTIDA POLO SERVIZO GALEG

…

Poderán equipararse á formación práctica específica impartida polo Servizo Galego de Saúde determinadas titulacións …
Tal e como se recolle na Resolución do 13 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que…
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Analizados os programas formativos das distintas especialidades de enfermaría relacionadas no anexo I do Real decret…

NON ESTOU DE ACORDO COA PUNTUACIÓN OBTIDA, COMO PODO RECLAMAR?
II. Experiencia profesional mínima de dous meses na/s área/s solicitada/s e categoría:
Para os efectos de acreditación do requisito de experiencia exixido para o acceso ás listas de área especial e co obxect…
As persoas interesadas poderán presentar reclamación no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da…
III. Formación Práctica impartida polo Servizo Galego de Saúde, conforme ao procedemento e instrucións que, en des…
A aceptación ou o rexeitamento das reclamacións presentadas entenderanse implícitos na resolución pola que se decla …

FUN EXCLUÍDO/A DA LISTA PROVISIONAL, QUE RECLAMACIÓN PODO ACHEGAR?
Contra a resolución de publicación das listas definitivas de baremación, que pon fin á vía administrativa, as persoas int…

As persoas excluídas poden consultar as súas causas de exclusión no seu Expedient - e en el apartado de Procesos. A do…
As persoas que, tendo presentado debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas, dis…

FUN EXCLUÍDO/A DEFINITIVAMENTE, QUE RECURSO PODO ACHEGAR?

FUN EXCLUÍDO/A DEFINITIVAMENTE, QUE RECURSO PODO ACHEGAR?

Contra a resolución de publicación das listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as, que pon fin á vía administrativa…

CONTACTA

INFORMACIÓN E CONTACTO

Toda a información sobre o Pacto de contratación e o Expedient - e pode consultarse na sección de Emprego Público d…
A información detallada sobre as Listaxes de Contratación poderá consultala no apartado correspondente desta mesma…
Toda a información sobre o concurso de traslados poderá consultala no apartado de Concurso de Traslados desta mes
…
Tamén pode atopar os enderezos das principais unidades de referencia do Expedient - e (Unidades de Validación, Punt…

