Táboa de avaliación documental T0036

Código serie Denominación da serie documental
Data inicial
AA4947
Expedientes de procesos selectivos de acceso do persoal 1995
estatutario do sistema público de saúde

Data final

Produtores
Código da Denominación da unidade administrativa produtora
unidade
3678
Subdirección Xeral de Xestión e Ordenación de Recursos Humanos
3415
Subdirección Xeral de Persoal
3680
Subdirección Xeral de Xestión e Políticas de Persoal
4514
Subdirección Xeral de Selección e Políticas de Persoal
Fundacións e outras entidades adscritas a consellería con
competencias en materia de sanidade

Data
inicial
1994
2005
2008
2013

Data
final
2005
2009
2013

Normativa aplicable
Título

Publicaci Data
ón
publicación

Ámbito estatal
Real Decreto 127/1984, do 11 de xaneiro, polo
BOE
que se regula a formación médica especializada
31/01/1984
núm. 26
e a obtención do título de especialista
Lei 14/1986, do 25 de abril, Xeral de Sanidade
BOE
29/04/1986
núm.102
Real Decreto 118/1991, do 25 de xaneiro, sobre
selección de persoal estatutario e provisión de
prazas nas Institucións Sanitarias da Seguridade
Social
Real decreto lei 1/1999, do 8 de xaneiro, sobre
selección de persoal estatutario e provisión de
prazas nas institucións sanitarias
Real Decreto 1497/1999, do 24 de setembro,
polo que se regula un procedemento
excepcional de acceso ao título de médico
especialista
Lei 30/1999, do 5 de outubro, de selección e
provisión de prazas de persoal estatutario dos
servizos de saúde
Real Decreto 904/2001, do 27 de xullo, polo que
se unifican as convocatorias para o acceso á
formación médica especializada

BOE
07/02/1991
núm. 33
BOE
núm. 8

09/01/1999

BOE
25/09/1999
núm.230
BOE
núm.
239

06/10/1999

BOE
28/07/2001
núm.180

URL

http://www.boe.es/boe/d
ias/1984/01/31/pdfs/A02
524-02528.pdf
https://www.boe.es/busc
ar/doc.php?id=BOE-A1986-10499
https://www.boe.es/busc
ar/doc.php?id=BOE-A1991-3329
https://www.boe.es/boe/
dias/1999/01/09/pdfs/A0
0859-00868.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1999/09/25/pdfs/A3
4257-34260.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1999/10/06/pdfs/A3
5681-35687.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2001/07/28/pdfs/A2
7748-27748.pdf

Normativa aplicable
Real Decreto 139/2003, do 7 de febreiro, polo
que se actualiza a regulación da formación
médica especializada
Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto
marco do persoal estatutario dos servizos de
saúde
Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación
das profesións sanitarias

BOE
14/02/2003
núm. 39
BOE
17/12/2003
núm.301
BOE
22/11/2003
núm.280

Real Decreto 450/2005, do 22 de abril, sobre
BOE
especialidades de enfermaría
06/05/2005
núm.108
Real Decreto 183/2008, do 8 de febreiro, polo
que se determinan e clasifican as especialidades
en Ciencias da Saúde e se desenvolven
determinados aspectos do sistema de
formación sanitaria especializada
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei do estatuto básico do empregado público
Ámbito autonómico
Lei 4/1988, do 26 de maio, de Función Pública
de Galicia

BOE
21/02/2008
núm. 45
BOE
núm.
261

DOG
01/06/1988
núm.104

Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, do Servizo Galego
DOG
de Saúde
núm. 7
Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de
escalas do persoal sanitario o servizo da
Comunidade Autónoma. Desenvolta polo
Decreto 303/1990 de 31 de maio (DOG núm.
111, do 8 de xuño)
Lei 8/1991, do 23 de xullo, de reforma da Lei
1/1989, de 2 de xaneiro, do Servizo Galego de
Saúde
Decreto 3/1993, do 29 de xullo, de ordenación
da atención primaria da Comunidade Autónoma
de Galicia

Decreto 74/1995, do 10 de marzo, pola que se
aproba a oferta de emprego pública do persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o
ano 1995
Resolución do 18 de maio de 1995 da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
o concurso-oposición para o ingreso en
determinadas categorías de persoal estatutario
do Servizo Galego de Saúde

31/10/2015

11/01/1989

DOG
26/10/1989
núm.206

DOG
19/08/1991
núm.157

DOG
31/08/1993
núm.167

http://www.boe.es/boe/d
ias/2003/02/14/pdfs/A06
026-06028.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2003/12/17/pdfs/A4
4742-44763.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2003/11/22/pdfs/A4
1442-41458.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/2005/05/06/pdfs/A1
5480-15486.pdf
http://www.boe.es/boe/d
ias/2008/02/21/pdfs/A10
020-10035.pdf

https://www.boe.es/busc
ar/pdf/2015/BOE-A-201511719-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1988/07/23/pdfs/A2
2772-22780.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1989/02/13/pdfs/A0
4287-04290.pdf
https://www.boe.es/boe/
dias/1989/02/13/pdfs/A0
4287-04290.pdf

https://www.boe.es/boe/
dias/1991/09/30/pdfs/A3
1784-31785.pdf
https://extranet.sergas.es
/nrmtv/docs/cas/Normati
vaConvenios/NormativaSa
nitaria/archivos/31819931
6760151.htm

DOG
17/03/1995
núm. 54

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1995/199503
17/AnuncioC592_gl.html

DOG
núm. 99

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1995/199505
25/AnuncioDEA2_gl.html

Normativa aplicable
Resolución do 19 de xuño de 1995, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca o concurso-oposición para o ingreso en
determinadas categorías de persoal estatutario
do Servizo Galego de Saúde, modificada pola
Resolución de 22 de xaneiro de 1997 da
Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG
nº22, 3 de febreiro) e pola Resolución do 21 de
abril de 1997 da Dirección Xeral de Recursos
Humanos
Orde do 23 de xullo de 1996 pola que se regula
a integración do persoal que presta os seus
servizos no ámbito da atención primaria da
Comunidade Autónoma de Galicia no novo
sistema deseñado polo Decreto 200/1993, do
29 de xullo
Resolución do 24 de outubro de 1996 pola que
se convoca oposición libre para o ingreso nas
clases de médicos titulares, practicantes
titulares e matronas titulares do Servizo Galego
de Saúde
Decreto 413/1996, do 21 de novembro, pola
que se aproba a Oferta de emprego público do
persoal laboral da Xunta
Decreto 186/1997, do 3 de xullo, polo que se
regulan os procesos de provisión de prazas e
selección de persoal estatutario no ámbito da
atención primaria do Servizo Galego de Saúde
como consecuencia da posta en funcionamento
da ordenación da atención primaria deseñada
polo Decreto 200/1993, do 29 de xullo,
modificado polo Decreto 161/1996, do 25 de
abril
Decreto 309/1998, do 6 de novembro, polo que
se regulan os procesos de selección para o
acceso as prazas de persoal estatutario,
sanitario non facultativo e non sanitario, das
institucións sanitarias do Servizo Galego de
Saúde con aprobación das ofertas públicas de
emprego do organismo para os anos 1998-2000
Resolución do 28 de decembro de 1998 da
División de Recursos Humanos pola que se
convoca o concurso oposición para o ingreso de
determinadas categorías de persoal estatutario
do Servizo Galego de Saúde
Decreto 364/1998, do 4 de decembro, sobre
selección e provisión de prazas de persoal
facultativo especialista das institucións

DOG
27/06/1995
núm.122

DOG
31/07/1996
núm.149

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1995/199506
27/AnuncioF2FE_gl.html

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/1993/19930
831/Anuncio2F666_gl.htm
l

08/11/1996

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1996/199611
08/AnuncioF9B2_gl.html

DOG
27/11/1996
núm.232

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1996/199611
27/DOG_19961127_NUM
_232_gl.PDF

DOG
16/07/1997
núm.136

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/1997/19970
716/Anuncio8C86_gl.html

DOG
20/11/1998
núm.226

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1998/199811
20/Anuncio4DD2_gl.html

DOG Nº
9

15/01/1998

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1999/199901
15/Anuncio27CE_gl.html

DOG
24/12/1998
núm.248

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/1998/199812
24/Anuncio7C4A_gl.html

DOG Nº
219

Normativa aplicable
sanitarias da Seguridade Social de atención
especializada do Servizo Galego de Saúde
Resolución do 6 de marzo do 2000 da División
de Recursos Humanos pola que se modifica a do
28 de decembro pola que se convoca concursooposición para o ingreso de determinadas
categorías de persoal estatutario do Servizo
Galego de Saúde
Resolución do 20 de marzo de 2001 da División
de Recursos Humanos pola que se convoca
concurso-oposición para o ingreso de
determinadas categorías de persoal estatutario
do Servizo Galego de Saúde
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de alergoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de anatomía patolóxica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de anestesioloxía e
reanimación
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de anxioloxía e cirurxía
vascular
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de aparello dixestivo

DOG Nº
55

20/03/2000

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2000/200003
20/Anuncio6BBA_gl.html

DOG Nº
63

29/03/2001

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2001/200103
29/Anuncio550E_gl.html

DOG
25/02/2002
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35BE_gl.html

DOG
25/02/2002
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35C2_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35C6_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35CA_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35CE_gl.html

Normativa aplicable
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de cardioloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de cirurxía cardiovascular
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de cirurxía xeral e aparello
dixestivo
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de cirurxía maxilofacial
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de cirurxía pediátrica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de cirurxía torácica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35D2_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35D6_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35DA_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35DE_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35E2_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35E6_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35EA_gl.html

Normativa aplicable
especialista de área de cirurxía plástica e
reparadora
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de dermatoloxía médicocirúrxica e venereoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de endocrinoloxía e
nutrición
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de farmacoloxía clínica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de xeriatría
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de hematoloxía e
hemoterapia
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de inmunoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35EE_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35F2_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35F6_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35FA_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio35FE_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3602_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3606_gl.html

Normativa aplicable
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de medicina intensiva
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de medicina interna
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de medicina nuclear
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de microbioloxía e
parasitoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de nefroloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de neumoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de neurociruxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio360A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio360E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3612_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3616_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio361A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio361E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3622_gl.html

Normativa aplicable
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de neurofisioloxía clínica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de neuroloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de obstetricia e xinecoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de oftalmoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de oncoloxía médica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de oncoloxía radioterápica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de otorrinolaringoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3626_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio362A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio362E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3632_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3636_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio363A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio363E_gl.html

Normativa aplicable
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de pediatría e as súas áreas
especificas
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de psiquiatría
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de radiodiagnóstico
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de rehabilitación
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de reumatoloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de traumatoloxía e cirurxía
ortopédica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de uroloxía
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3642_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3646_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio364A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio364E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3652_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3656_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio365A_gl.html

Normativa aplicable
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de medicina preventiva e
saúde pública
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de análises clínicas
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de bioquímica clínica
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de farmacia
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de área de radiofísica hospitalaria
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de farmacéutico
de atención primaria
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista da área de médico de familia de
atención primaria

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio365E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3662_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3666_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio366A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio366E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3672_gl.html

Normativa aplicable
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de pediatra de
atención primaria
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de odóntologoestomatólogo de atención primaria
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de técnico de
saúde de atención primaria
Orde do 15 de febreiro do 2002 pola que se
convoca
proceso
extraordinario
de
consolidación de emprego para a selección e
provisión de prazas de persoal estatutario das
institucións sanitarias dependentes do Servizo
Galego de Saúde da categoría de facultativo
especialista de medicina do traballo
Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación
sanitaria de Galicia
Resolución conxunta do 24 de maio de 2004, da
Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e da
División de Recursos Humanos do Servizo
Galego de Saúde, pola que se ordena a
publicación do pacto subscrito pola
Administración sanitaria coas centrais sindicais
CC.OO., CIG, UGT, CSI-CSIF e SAE, de selección
temporal de persoal estatutario para
vinculacións temporais nas institucións
sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
Decreto 129/2006, do 20 de xullo, polo que se
aproba a oferta de emprego público de
determinadas categorías de persoal estatutario
do Servizo Galego de saúde para o ano 2006
Resolución do 8 de agosto do 2006, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca concurso-oposición para o
ingreso en determinadas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde

DOG
25/0272020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3676_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio367A_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio367E_gl.html

DOG
25/02/2020
núm. 40

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2002/200202
25/Anuncio3682_gl.html

DOG
19/12/2003
núm.246

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2003/200312
19/Anuncio22C5A_es.pdf

DOG Nº
104

01/06/2004

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2004/20040
601/AnuncioE7C6_gl.html

DOG
07/08/2006
núm.151

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2006/200608
07/Anuncio16886_gl.pdf

DOG Nº
156

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2006/200608
14/Anuncio17ABA_gl.pdf
e
http://www.xunta.gal/dog

14/08/2006

Normativa aplicable
/Publicados/2006/200608
14/Anuncio17ABA_1_gl.p
df
Resolución do 19 de decembro de 2006 da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para
o ingreso na categoría de farmacéutico de
atención primaria do Servizo Galego de Saúde
Decreto 238/2006, do 21 de decembro, polo
que se aproba a oferta de emprego público de
determinadas categorías de persoal estatutario
do Servizo Galego de Saúde para o ano 2006
Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei da
Función Pública de Galicia
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Decreto 199/2008, do 28 de agosto, polo que se
aproba a oferta de emprego público das
categorías de persoal estatutario licenciado
sanitario do Servizo Galego de Saúde para o ano
2008
Decreto 236/2008, do 16 de outubro, polo que
se modifica o Decreto 206/2005, do 22 de xullo,
de provisión de prazas de persoal sanitario do
Servizo Galego de Saúde
Resolución do 11 de decembro do 2008, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para
o ingreso na categoría de médico/a
coordinador/a do 061
Resolución do 11 de decembro do 2008, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para
o ingreso na categoría de odontólogo/a de
atención primaria
Resolución de 11 de decembro de 2008 da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para
o ingreso na categoría de médico de familia de
atención primaria
Resolución do 11 de decembro do 2008, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para
o ingreso na categoría de médico de urxencias
hospitalarias
Resolución do 11 de decembro do 2008, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para

26/12/2006

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2006/200612
26/Anuncio25DF2_gl.html

DOG
22/12/2006
núm.245

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2006/200612
22/Anuncio25CC6_gl.pdf

DOG Nº
246

DOG
13/06/2008
núm.114
DOG
24/07/2008
núm.143

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200806
13/Anuncio27D5A_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200807
24/Anuncio327D2_gl.pdf

DOG
10/09/2008
núm.175

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200809
10/Anuncio3AAA6_gl.pdf

DOG
27/10/2008
núm.208

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200810
27/Anuncio4490A_gl.pdf

DOG Nº
247

22/12/2008

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200812
22/Anuncio51DA2_gl.pdf

22/12/2008

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200812
22/Anuncio51DA6_gl.pdf

22/12/2008

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200812
22/Anuncio51DAA_gl.pdf

DOG Nº
247

22/12/2008

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200812
22/Anuncio51DB2_gl.pdf

DOG Nº
247

22/12/2008

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200812
22/Anuncio51DB6_gl.pdf

DOG Nº
247

DOG Nº
247

Normativa aplicable
o ingreso na categoría de farmacéutico/a de
atención primaria
Resolución do 11 de decembro do 2008, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde
pola que se convoca o concurso-oposición para
o ingreso na categoría de facultativo/a
especialista de área de diversas especialidades
Decreto 25/2009, do 12 de febreiro, polo que se
aproba a oferta de emprego público de diversas
categorías de persoal estatutario do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2009
Resolución do 18 de febreiro do 2009, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego pola que se
convoca o concurso-oposición para o ingreso en
diversas categorías de persoal estatutario
Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección
de Recursos Humanos pola que se convoca o
concurso-oposición para o ingreso en diversas
clases de persoal sanitario o servizo da
Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación
da Lei 17/1989 do 23 de outubro
Decreto 198/2012, do 27 de setembro, polo que
se aproba a oferta de emprego público
correspondente a diversas categorías de persoal
estatutario licenciado sanitario do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2012
Resolución do 30 de abril do 2013, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
o concurso-oposición para o ingreso en diversas
especialidades da categoría de facultativo
especialista de área do Servizo Galego de Saúde
Resolución do 30 de abril de 2013, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
o concurso-oposición para o ingreso na
categoría de médico/a de urxencias
hospitalarias do Servizo Galego de Saúde
Decreto 186/2013, do 19 de decembro, polo
que se aproba a oferta de emprego público
correspondente a diversas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o
ano 2013
Resolución do 10 de decembro de 2014 da
Dirección Xeral de Recursos humanos pola que
se convoca concurso-oposición para o ingreso
na categoría de enfermeiro/a, modificada pola
Resolución do 24 de abril de 2015 da Dirección
Xeral de Recursos Humanos (DOG nº 82, 4 de
maio)

22/12/2008

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2008/200812
22/Anuncio51DBA_gl.pdf

DOG
13/02/2009
núm. 31

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2009/200902
13/Anuncio922E_gl.pdf

DOG Nº
40

16/02/2009

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2009/200902
26/AnuncioB51A_gl.pdf

DOG Nº
149

05/08/2010

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2010/201008
05/Anuncio2B966_gl.pdf

10/10/2012

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2012/201210
10/AnuncioC3K1-0310120002_gl.pdf

14/05/2013

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2013/201305
14/AnuncioG0003080513-0003_gl.pdf

14/05/2013

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2013/201305
14/AnuncioG0003080513-0001_gl.pdf

DOG Nº
247

DOG Nº
194

DOG Nº
91

DOG Nº
91

DOG
30/12/2013
núm.248

DOG Nº
241

18/12/2014

https://extranet.sergas.es
/opewb/docs/gal/Personal
/Doc/OPE/Decreto%20ofe
rta%20(Gal)20131230081501_gal.pdf
http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2014/201412
18/AnuncioG0003151214-0002_gl.pdf e
http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2015/201505
04/AnuncioG0003270415-0001_gl.html

Normativa aplicable
Resolución do 10 de decembro de 2014 da
Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que
se convoca concurso-oposición para o ingreso
na categoría de médico/a de familia de atención DOG Nº
primaria modificada pola Resolución do 24 de 242
abril de 2015 da Dirección Xeral de Recursos
Humanos (DOG nº 82, 4 de maio),
Decreto 157/2014, do 11 de decembro, polo
que se aproba a oferta de emprego público
correspondente a diversas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o
ano 2014
Resolución do 20 de xaneiro de 2015 pola que
se convoca un proceso selectivo para a
cobertura de postos de traballo na Fundación
Pública Centro de Transfusión de Galicia,
mediante contratación laboral fixa, e se nomean
os membros dos tribunais.
Decreto 59/2015, do 16 de abril, polo que se
aproba a oferta de emprego público
correspondente a diversas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o
ano 2015
Resolución do 17 de xuño do 2015 da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
o concurso-oposición para o ingreso en diversas
categorías de persoal estatutario
Decreto 22/2016, do 25 de febreiro, polo que se
aproba a oferta de emprego público
correspondente as diversas categorías de
persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde
para o ano 2016

Resolución do 22 de decembro de 2016, da
Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso en diversas
especialidades da categoría de facultativo/a
especialista de área.
Resolución do 22 de decembro de 2016, da
Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que
se convoca concurso-oposición para o ingreso
nas categorías de médico/a asistencial do 061,
médico/a coordinador/a do 061 e médico/a de
urxencias hospitalarias.
Resolución do 22 de decembro de 2016, da
Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que
se convoca concurso-oposición para o ingreso

18/12/2014

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2014/201412
18/AnuncioG0003151214-0001_gl.pdf e
http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2015/201505
04/AnuncioG0003270415-0002_gl.html

DOG
19/12/2014
núm.243

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2014/201412
19/AnuncioC3K1-1512140001_gl.pdf

DOG
Nº56

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2015/20150
324/AnuncioG1606030315-0001_gl.html

24/03/2015

DOG
23/04/2015
núm. 76

DOG Nº
121

30/06/2015

DOG
07/03/2016
núm. 45

DOG Nº
45

07/03/2016

https://extranet.sergas.es
/opewb/docs/gal/Personal
/Doc/OPE/AnuncioC3K1210415-0001_gl20150423105234_gal.pdf
http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2015/201506
30/AnuncioG0003220615-0001_gl.html
https://extranet.sergas.es
/opewb/docs/gal/Personal
/Doc/OPE/AnuncioC3K12602160001_glDECRETO%20DE%
20OFERTA20160307075702_gal.pdf
https://extranet.sergas.es
/opewb/docs/gal/Personal
/Doc/OPE/CONVOCATORI
AAnuncioG0003-2912160005_gl.FEA20170111080124_gal.pdf

DOG Nº
7

11/01/2017

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2017/201701
11/AnuncioG0003291216-0004_gl.pdf

DOG Nº
7

11/01/2017

http://www.xunta.gal/dog
/Publicados/2017/201701

Normativa aplicable
na categoría de médico/a de admisión e
documentación clínica.
Decreto 125/2017, do 30 de novembro, polo
que se aproba a oferta de emprego público
correspondente a diversas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o
ano 2017
Resolución do 1 de marzo do 2018, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na
categoría de médico de familia de atención
primaria
Resolución do 1 de marzo de 2018, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na
categoría
de
técnico/a
superior
en
documentación sanitaria
Resolución do 1 de marzo do 1018, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na
categoría de enfermeiro/a
Resolución do 1 de marzo do 2018 da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
o concurso-oposición para o ingreso na
categoría de celador/a

11/AnuncioG0003291216-0006_gl.pdf
DOG
12/12/2017
núm.234

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2017/20171
212/AnuncioC3K1011217-0003_gl.html

DOG
Nº50

12/03/2018

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
312/AnuncioG0003020318-0004_gl.html

12/03/2018

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
312/AnuncioG0003020318-0003_gl.html

DOG
Nº50

DOG
Nº50

12/03/2018

DOG
Nº51

13/03/2018

Resolución do 1 de marzo do 2018 da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
DOG
o concurso-oposición para o ingreso na
Nº51
categoría de enxeñeiro técnico/a
Resolución do 1 de marzo do 2018, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se
DOG
convoca o concurso-oposición para o ingreso na
Nº51
categoría de grupo auxiliar da función pública

13/03/2018

13/03/2018

Resolución do 1 de marzo do 2018, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos pola que se convoca
concurso-oposición para o ingreso nas DOG
13/03/2018
categorías de grupo técnico de función Nº51
administrativa e grupo de xestión de función
administrativa
Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia DOG
09/04/2018
núm. 68
Decreto 161/2018, do 5 de decembro, polo que
DOG
se aproba a oferta de emprego público
núm.
correspondente a diversas categorías de persoal
239

17/12/2018

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
312/AnuncioG0003020318-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
313/AnuncioG0003020318-0009_gl.html
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
313/AnuncioG0003020318-0008_gl.html
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
313/AnuncioG0003020318-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
313/AnuncioG0003020318-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20180
409/AnuncioC3B0040418-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2018/20181
217/AnuncioC3K1101218-0001_gl.html

Normativa aplicable
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o
ano 2018.
Decreto 30/2019, do14 de marzo, polo que se
oferta de emprego público correspondente a
diversa categorías de persoal estatutario do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2019
Resolución do 3 de maio de 2019, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso en
diversas especialidades da categoría de
enfermeiro/a especialista
Resolución do 3 de maio de 2019, da Dirección
Xeral De Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na
categoría de fisioterapeuta
Resolución do 21 de maio de 2019, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso nas
categorías de odontólogo/a de atención
primaria e pediatra de atención primaria
Resolución do 21 de maio de 2019, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na
categoría de técnico/a en coidados auxiliares de
enfermaría
Resolución do 21 de maio de 2019, da Dirección
Xeral de Recursos Humanos, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na
categoría de médico/a de familia de atención
primaria

DOG
29/03/2019
núm. 62

DOG
Nº92

DOG
Nº92

DOG
Nº103

DOG
Nº103

DOG
Nº103

15/05/2019

15/05/2019

03/06/2019

03/06/2019

03/06/2019

https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
329/AnuncioC3K1210319-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
515/AnuncioG0003090519-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
515/AnuncioG0003090519-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
603/AnuncioG0003220519-0004_gl.pdf
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
603/AnuncioG0003220519-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/do
g/Publicados/2019/20190
603/AnuncioG0003220519-0006_gl.pdf

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo Denominación do documento
documental
Expedientes individuais
TD14-010
Instancia
TD11-017
Xustificantes de pagamento de taxas por dereito a exame
TD11-017
Xustificantes do cumprimento doutros requisitos de participación (discapacidade,
coñecemento de lingua galega...)
TD99-204
Listaxe de méritos alegados (listaxe e proba documental)
TD11-017
Documentos probatorios dos méritos alegados
TD99-252
Exames
TD14-010
Instancias dos opositores aprobados e presentación da documentación requirida
TD11-017
Xustificantes de cumprimento de requisitos polos aspirantes definitivamente
seleccionados (declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado do
servizo mediante expediente disciplinario nin estar inhabilitado con carácter firme
para o exercicio de funcións públicas, certificado médico oficial, certificado do Rexistro

Documentos que integran a unidade documental

TD14-010
TD01-016
TD01-016
TD08-010
TD99-204
TD99-204
TD01-016
TD01-016
TD10-010

Central de Delincuentes Sexuais, orixinal ou fotocopia compulsada acreditativa da
discapacidade)
Instancia de solicitude de destino dentro das prazas ofertadas
Parte xeral
Resolución pola que se publica a listaxe provisional e definitiva de aspirantes
admitidos
Resolución de nomeamento dos tribunais de selección
Anuncios dos tribunais de convocatoria para a realización das probas
Listaxes de puntuación de méritos dos aspirantes
Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo coas cualificacións obtidas
elaborados polos tribunais de selección
Resolución pola que se publica no DOG a relación de aprobados
Resolución de adxudicación de destinos
Actas dos tribunais de selección

Características da serie
Serie (aberta/pechada)
Series relacionadas
Tipo relación
Compilatoria
Compilatoria
Complementaria

Código
serie
258
49
5049

Aberta

da Denominación da serie documental

Produtor

Rexistros de persoal
Sergas
Expedientes persoais
Sergas
Expedientes dos concursos de traslados do persoal Sergas
estatutario do sistema público de saúde

Réxime de acceso
Acceso
(libre/restrinxido)
Prazo
Xustificación

Restrinxido
30 anos desde a data de produción do documento
No caso dos documentos que fan referencia aos opositores de xeito
individualizado, o acceso é de carácter restrinxido aos datos persoais conforme
á Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información
Pública e Bo Goberno (art. 15) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Non obstante,
estes datos son meramente identificativos (enderezo, números de teléfono,
datas de nacemento,...) ou non especialmente protexidos como méritos e
cualificacións académicas e probas académicas realizadas.
Estes documentos poderán ser obxecto de consulta pública:
- se media consentimento das persoas afectadas, en calquera momento
- desde o mesmo momento da súa morte
- se non se coñece a data do pasamento, trinta anos desde a produción
do documento, de acordo co artigo 23.5. da Lei 7/2014, do 26 de
setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
No caso das actas do tribunal de selección o dereito de acceso circunscríbese
aos participantes no proceso selectivo debido ás restricións de acceso derivada

Réxime de acceso
do carácter deliberativo e de toma de decisión que se reflicten nestes documentos, o cal non é de aplicación para os aspirantes do proceso selectivo que
teñen a condición de interesados (artigo 53 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas). Transcorridos 30 anos desde a data dos documentos pasarían a ser de acceso público, en aplicación do artigo 23.5 da Lei de arquivos e documentos

Transferencia
Arquivo
Central

Prazo
1 ano

Intermedio 5 anos

Histórico

Xustificación
Dado que a información dos expedientes está informatizada e, en parte, publicada no DOG e, como consecuencia, os expedientes teñen unha baixa consulta, pódese remitir ao cabo do ano ao arquivo central
O expedientes enviaranse ao arquivo intermedio unha vez que perdan o seu
valor administrativo. A selección executarase no arquivo central con carácter
previo ao seu envío ao arquivo intermedio

10 anos

Selección
Tipo de selección:
Prazo Mostraxe
Soporte de
conservación total/ conservación parcial/
substitución
eliminación
Eliminación parcial
Conservarsase
1. Conservación permanente das actas dos tribunais e as
unha mostra de
resolucións do órgano competente en materia de recursos
5 solicitudes
humanos
por convocato2. Posibilidade de eliminación do resto do expediente aos
ria
5 anos da finalización da tramitación

Control do estudo
Órgano responsable do estudo Arquivo de Galicia
Datas extremas do período
1995-2019
estudado
Datas extremas do período actualizado/revisado

Ditame
Consello de Avaliación Documental. Sesión do 9 de xullo de 2019

