ANEXO II.Apelidos e Nome:

DNI:

Sinalar na columna da esquerda, cunha aspa (X), os méritos que se aleguen e uni-los certificados ou
xustificantes oportunos, segundo as bases publicadas.

II.- EXPERIENCIA PROFESIONAL E MERITOS ACADEMICOS
A.1 Méritos Profesionais.
a) Por cada mes completo de servizos prestados en calquera das Administracións Públicas en
praza ou posto de igual ou similar contido ao que se opta, 0,10 puntos ata un máximo total de 2
puntos.
b) Por cada mes completo de servizos prestados en empresas privadas ou como autónomo na praza
ou posto de igual ou similar contido ao que se opta, 0,05 puntos ata un máximo total de 1 punto.

A.2. Cursos, seminarios, congresos, xornadas. Participar en actividades formativas, sempre
que se atopen relacionadas coas funcións a desenvolver e organizados, ben por unha
Administración Pública ou unha Universidade.
- Por cursos de 10 a 40 horas de duración, 0,10 puntos, ata un máximo de 0,40 puntos.
- Por cursos de 41 a 100 horas de duración, 0,20 puntos, ata un máximo de 0,80 puntos.
- Por cursos de máis de 100 horas de duración, 0,30 puntos, ata un maximo de 1,20 puntos.
- Por cursos nos que non se exprese duración ninguna, 0,05 puntos..
A.3. Outros Méritos. Estar en posesión de:
- Por Masters ou Cursos de Postgrao, sempre que se atopen relacionados coas funcions a
desenvolver, impartidos por unha Administración Pública, Universidade ou organismo oficial,
- Recoñecemento acreditado do idiona galego (Só se valorarán aqueles cursos ou titulacións
homologadas pola Secretaria Xeral de Política Lingüística e só o de maior:
- Curso de iniciación ó galego: 0,20 puntos
- Curso de perfeccionamento: 0,30 puntos
- Curso de especialización: 0,60 puntos
- Por outra titulación superior a esixida na convocatoria (só se valorará o grao superior
alegado):
- Graduado Escolar, Bachiller superior ou equivalentes: 0,25 puntos.
- Diplomatura: 0,50 puntos
- Licenciatura: 1 puntos.

