
1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

C.P.I. Plurilingüe Antonio Orza Couto. 

Departamento de Orientación. 

GUÍA de Acceso ó mundo 

laboral e á función pública. 

Orientación Profesional. 

Curso 2017 - 2018 



2 
 

OPOSICIÓNS E ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA 3 

Forzas e corpos de seguridade 5 

Oposicións ó Corpo da Garda Civil  5 

Oposicións a Policía Local 7 

Oposicións ó Corpo Nacional de Policía  8 

Oposicións ós Corpos de Institucións Penitenciarías                                                10 

Oposicións para o ingreso na escala superior de Técnicos de Tráfico  11 

Bombeiro 12 

Soldado profesional e Ingreso nas Forzas Armadas 13 

Oposicións a Administración Pública 18 

Oposicións do GRUPO C2. Requisitos. 18 

Oposicións do GRUPO C1. Requisitos. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

OPOSICIÓNS E ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Como acceder ó mundo laboral con titulación de Secundaria (ESO e/ou 

Bacharelato)? 

A través de Oposicións: Acceso á función pública, Subalternos ou ESCALA C.  

As oposicións están categorizadas en distintos grupos segundo a titulación requerida para acceder a 

elas. As persoas tituladas en bacharelato e en ESO poden acceder ás oposicións do grupo C, dividido 

nos subgrupos C1 e C2 respectivamente. 

Tamén se pode acceder a aquel grupo que non require ningunha titulación previa, denominado 

como Corpo de Subalternos ou Agrupacións Profesionais. 

- ESCALA C1.- Acceso con titulación de Bacharelato (ou equivalente= Ciclo Superior). 

(Oposicións como: Administrativo, axente da Facenda pública, bibliotecas e arquivos, garda 

forestal, axudante de institucións penitenciarias, tramitación procesal e administrativa, ... ) 

- ESCALA C2.- Acceso con titulación de ESO (ou equivalente= Ciclo Medio). (Oposicións como: 

Bombeiro, auxiliar administrativo, auxilio xudicial, policía nacional, gardia civil, ...) 

- Corpo de Subalternos ou Agrupacións Profesionais.- Non precisa titulación concreta 

(Oposicións como: transportista...) 

Oposicións máis habituais (de acceso con ESO ou Bach.- Sen necesidade de especialidade concreta de 
FP-CM ou FP-CS) clasificadas por Grupos/Escala 

ESCALA/GRUPO C2 
ESO. 

ESCALA/GRUPO C1 
Bach. 

Corpo de Subalternos ou 
Agrupacións Profesionais. 

- Corpo de Auxilio 
Xudicial 

- Garda Civil  
- Auxiliar Administrativo 
- Policía Nacional 
- Persoal Laboral de 

Correos 
- Auxiliar Administrativo 

de Servizos de Saúde 
(SERGAS) 

- Persoal de Servizos 
Xerais. (SERGAS) 

- Celador/a. (SERGAS) 
- Profesor de Formación 

Vial 
- Auxiliar Banco de 

España 
- Auxiliar de Bibliotecas 

e Arquivos 
- Bombeiros 
- Soldado: Tropa e 

mariñería 

- Axente Forestal 
- Asistente da Unión Europea 
- Técnico Auxiliar de Bibliotecas 

e Arquivos  
- Controlador aéreo 
- Corpo de Tramitación Procesal 

e Administrativa 
- Policía Local   
- Axente da Facenda Publica 
- Administrativo   
- Axudante de Institucións 

Penitenciarias  
- Técnicos de tráfico (escala 

superior) 

- Capacitación 
Profesional de 
Transportista 

 
 

 

https://www.opobusca.com/requisitos-oposiciones-tropa-y-marineria-1402
https://www.opobusca.com/requisitos-oposiciones-tropa-y-marineria-1402
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Onde consultar as convocatorias destas oposicións? 

Estas oposicións soen saír publicadas nos diarios, boletíns e webs oficiais: 

- BOE (as Estatais). Boletín Oficial de Estado: https://www.boe.es/diario_boe/  

 

- DOG (as Autonómicas, da Xunta de Galicia). Diario Oficial de Galicia: https://www.xunta.gal/diario-

oficial-galicia/  
 

- BOP (as Provinciais, da Deputación provincial). Bolentín Oficial de Provincia:  

A Coruña: http://bop.dicoruna.es/bopportal/  

Lugo: www.deputacionlugo.org › Inicio › BOP  

Ourense: https://bop.depourense.es/portal/  

Pontevedra: http://www.boppo.depo.gal  

 

- Web de cada Concello (as Locais). 

 

 

Requisitos  

Ademais da titulación de acceso ó grupo/escala, os requisitos concretos de cada posto de traballo 

(detallados nesta guía) débense consultar en cada convocatoria concreta (no documento 

regulador da convocatoria) posto que poden variar. 

 

 

 

Clasificación de Oposicións nesta guía: 

Na presente guía, clasificáronse as oposicións en dous amplos grupos, por unha banda as oposicións 

ás Forzas e Corpos de Seguridade, e por outra o resto de Oposicións á Administración pública 

(dividindo estas á súa vez no grupo C1 e no C2).   

Esta guía contén das oposicións máis comúns destes grupos, aquelas que non requiren 

especialización, é dicir, que son de acceso con ESO (ou equivalentes como FP-CM) ou Bach. (ou 

equivalentes como FP-CS) sen necesidade de ningunha especialidade concreta de FP-CM ou FP-CS.  

https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/
http://bop.dicoruna.es/bopportal/
https://bop.depourense.es/portal/
http://www.boppo.depo.gal/
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Forzas e corpos de seguridade 
 

Oposicións ó Corpo da Garda Civil (Escala de Cabos e Gardas) 

Requisitos:  
- Nacionalidade española  

- Acreditar boa conducta cidadana (mediante certificado e informe)  

- Carecer de antecedentes penais  

- Ter entre 18 e 40 anos.  

- Posuír o título de ESO ou Superiores ou acreditar a superación da proba de acceso a Ciclos de Grao 

Medio.  

- Posuír o permiso de condución clase B ou Superior.  

- Posuír a aptitude psicofísica acreditada.  

- Altura: mulleres 1´60 e homes 1´65, máximo 2´03.  

 

Solicitude:  

As instancias, impresos e taxas de exame serán facilitadas e presentadas nos postos e Comandancias 

da Garda Civil. As instancias se presentarán no prazo de 20 días naturais, contados a partir do día da 

publicación da convocatoria no BOE. 

 

Probas De Selección:  

1º fase de concurso:  consistirá na valoración dos méritos académicos e profesionais do aspirante e 

terá en conta os méritos académicos (notas, idiomas da escolas oficiais de idiomas, títulos 

académicos (Bacharelato, Ciclos formativos, selectividade, titulación  universitaria, etc.) e os méritos 

profesionais (carreira militar).  

2º fase de oposición: consistirá no desenvolvemento das seguintes probas:  

- Ortografía: exercicio eliminatorio cunha duración de 10 minutos.  

- Coñecementos: contestación por escrito  a unha enquisa de 100 preguntas sobre materias 

xurídicas, socioculturais e técnico-científicas. Cunha duración de hora e media.  

- Lingua estranxeira: contestación por escrito a unha enquisa de 20 preguntas sobre o idioma 

(inglés ou francés), durante 20 minutos.  

- Psicotécnica: probas que miden factores aptitudinais e variables comportamentais 

(personalidade).  

- Acreditación da aptitude psicofísica:  

o Exercicios físicos: proba de velocidade, proba de resistencia muscular, proba de potencia 

do tren Superior, proba extensora do tren Superior e proba de natación. 

o Recoñecemento médico: aplicarase un cadro médico de exclusións.  

- Entrevista persoal: destinada a contrastar os resultados das probas psicotécnicas e a adecuación 

do aspirante ó  perfil profesional do garda civil.  
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Unha vez superadas as probas de selección o aspirante terá un prazo para  a entrega de 

documentación e pasará por dous períodos de formación:  

- 1º período de formación: un curso académico en centro docente.  

- 2º período de formación: formación en prácticas durante un ano.  

 

Acceso á carreira de Oficial da Garda Civil: 

Accédese por promoción interna ou por acceso directo de todos aqueles que cumpran os seguintes 

requisitos:  

- Nacionalidade española  

- Ter entre 18 e 21 anos  

- Carecer de antecedentes penais  

- Non atoparse nun proceso ou imputado nalgún procedemento xudicial por delito doloso  

- Non atoparse inhabilitado para o exercicio da función pública nin ter sido separado mediante 

expediente disciplinario do servizo de calquera administración pública.  

- Cumprir os requisitos de acceso aos estudos universitarios.   

 

Probas de selección:  
- Lingua Inglesa  

- Aptitude psicofísica: probas físicas, psicolóxicas e recoñecemento médico.   

 

Titulación:  

- Tras cinco cursos de formación obtense a graduación de Teniente e o título civil de grao 

universitario de Enxeñaría da Seguridade. 
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Oposicións a Policía Local 
 

Pódese acceder ao corpo de policía local municipal mediante a superación do proceso selectivo 

convocado nos concellos.   

Para poder optar terás que realizar unhas oposicións que constan de probas físicas, exames e 

superar unha serie de requisitos.   

Requisitos:   

- Ser maior de idade.  

- Ter a nacionalidade española  

- Unha altura mínima de 1,65 cm para os homes y 1,60 cm para as mulleres  

- Non ter enfermidade ou defecto físico que poida dificultar, limitar ou impedir o desenvolvemento 

das actividades propias da Policía Local.  

- No ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións 

Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.  

- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.  

- Declaración xurada de compromiso de portar armas e utilizalas nos casos previstos na lei.  

- Título de bacharelato ou equivalente.    

Probas De Selección:  

As probas do proceso selectivo en Galicia son as seguintes:  

- As  probas físicas:  

Tren Superior: Flexións de brazo (homes) e suspensión en barra (mulleres)  

Tren Inferior: Salto horizontal  

Resistencia: Carreira de 1000 metros lisos.  

Velocidad: Carreira de 50 metros lisos.  

Natación: 25 metros estilo libre.  

- A proba escrita: Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 100 preguntas tipo test, 

con 4 alternativas de resposta cada unha, que serán propostas polo tribunal. Os aspirantes disporán 

dun máximo de dúas horas para a súa realización. 40 temas.  

- Proba de coñecemento do galego.   

- Proba psicotécnica para avaliar o perfil psicolóxico, e consistirá nunha proba de intelixencia e 

noutra de persoalidade.   

- Recoñecemento médico.   
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Oposicións ó Corpo Nacional de Policía 
 

Ingreso na escala básica  

Requisitos:  

- Ser español.  

- Maior de 18 anos.   

- Estatura mínima de 1´65 nos homes e 1´60 nas mulleres.  

- Ter o título de Bacharelato ou equivalente.   

- Declaración xurada do solicitante de compromiso de portar armas.  

- Non estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.  

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B.  

 

Solicitude: As instancias e os impresos serán facilitados e presentados nas xefaturas e comisarías de 

policía. As solicitudes se presentarán no prazo de 20 días naturais, contados a partir do día da 

publicación da convocatoria no BOE. 

 

Probas De Selección:  

1ª fase de oposición:   

Constará das seguintes  probas de carácter eliminatorio:  

- Proba de coñecementos: contestación a unha enquisa de preguntas sobre as materias 

xurídicas, sociais e materias técnico – científicas (acorde co temario correspondente) , e proba de 

ortografía.  

- Proba de aptitude física: tendente a comprobar as condicións de forza, axilidade, velocidade 

e resistencia do/da opositor /a.  

- Proba psicotécnica: realización de varias enquisas para determinar a personalidade do 

aspirante e entrevista persoal.  

- Recoñecemento médico: para comprobar que se cumpre o cadro médico de exclusións.  

- Exercicio voluntario de idiomas: francés ou inglés con un nivel de ESO, a nota do cal se sumará 

á de coñecementos.  

2º fase de formación e prácticas:   

Os opositores que superasen a fase de oposición e presentaran nos prazos establecidos a 

documentación esixida, serán nomeados policías – alumnos e incorporaranse ó centro de formación 

da división de formación e perfeccionamento. Primeiro realizarán unha fase teórica, tendo que 
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superar todas as materias para poder pasar á fase práctica. Para  a superación das dúas fases disporán 

dunha convocatoria ordinaria e unha única extraordinaria.  

 

 

Ingreso na escala executiva  

Requisitos: Os mesmos que para a escala básica excepto no título académico, que deberá ser de 

graduado universitario.  

Solicitudes: Igual que na escala básica.  

Probas De Selección:  

1º oposición:  

- Probas de aptitude física:  para comprobar as condicións de forza, axilidade, flexibilidade, 

velocidade e resistencia. 

- Proba de coñecementos: enquisa de preguntas sobre o temario, resolución dun suposto 

práctico e exercicio escrito e oral de idiomas (inglés ou francés) cun nivel de 2º de Bacharelato.  

- Proba psicotécnica: tests de personalidade e entrevista persoal.  

- Recoñecemento médico: para comprobar que se cumpre o cadro médico de exclusió   

2º cursos de formación:   

Realización de 2 cursos académicos ordinarios no centro docente correspondente, cursando materias 

das áreas xurídica, psico-social, técnicas policiais,  tecnoloxía aplicada, e educación física.  

1º curso será selectivo e irrepetible, e quen non o supere na convocatoria ordinaria, ou única 

extraordinaria, causará baixa no centro docente e perderá toda expectativa de ingreso.  

2º curso poderá repetirse completamente unha soa vez.  

3º período de prácticas:  Será un módulo irrepetible destinado a valorar unha serie de 

características persoais: responsabilidade, adicación, disciplina, integridade, espíritu de 

equipo, decisión e corrección.  

 

 

Inspector/a de Policía:  

Son requisitos os mesmos que para policía Escala Básica, só que se ascenderia por promoción interna 

tendo estado tres anos en permanencia mínima na categoría de Subinspector. Por oposición libre 

necesítase ser Graduado Universitario ou ter formación equivalente ou superior. 
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Oposicións ós Corpos de Institucións Penitenciarías 
 

Escalas ou corpos existentes e Requisitos de acceso a cada un: 

Existen 4 escalas ou corpos:  

- Corpo de axudantes: título de Bacharelato ou Ciclo de grao Superior.  

- Corpo de técnicos: título de graduado en dereito, psicoloxía, socioloxía ou pedagoxía.  

- Corpo facultativo: título de graduado en medicina e cirurxía.  

- Corpo de enfermeiros: título de graduado universitario en enfermería.  

 

Probas de selección: 

Para o acceso a cada corpo é preciso superar un proceso de selección que consistirá na superación das 

seguintes probas:  

1ª proba de coñecementos: enquisa de preguntas sobre o temario.  

2ª proba de casos prácticos.  

3ª proba de aptitude médica: para comprobar que cumpres o cadro de exclusións médicas.  

4º período de formación teórico – práctico (unha vez superado o proceso de oposición). 
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Oposicións para o ingreso na escala superior de 
Técnicos de Tráfico 

 

Requisitos de acceso: 

Para ingresar neste corpo é preciso estar en condicións de acceder ao título de grao universitario ou 

ter un título universitario.   

Proceso de selección: 

Deberase superar un proceso de selección consistente en 2 fases:  

1ª fase de oposición: superación de varias probas escritas acorde co temario correspondente. 

2ª fase: curso selectivo: preparación específica para o exercicio da profesión cunha duración non 

maior de 6 meses. 
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Bombeiro 
 

 

Corpo de Bombeiros:   

 

Requisitos de acceso:  

- Ser español ou membro da Union Europea.  

- Ter 18 anos de idade. Normalmente non hai limite de idade superior, pero a entidade local 

convocante pode poñer o limite de idade superior que estime.  

- Graduado en ESO  ou Formacion Profesional de  Grado Medio ou equivalente. Nalgúns concellos 

esíxese Bacharelato ou FP de Grao Superior para Bombeiro Especialista ou Bombeiro condutor 

Especialista.  

- Permisos de conducir B y C. Para prazas de Bombeiro conductor poden  pedir o carné  C+E. Non 

obstante o organismo convocante pode modificar a esixencia destes carnés.   

- Altura: non hai nada definido; existen convocatorias nas que non hai altura minima esixida e 

noutras poden solicitar 1,65 m.  

- Non ter sido condenado polo delito doloso, nin separado do servicio do Estado, da Administracion 

Autonómica, Local ou Institucional, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.  

 

 

Probas selectivas: Físicas, de coñecementos, prácticas e recoñecemento médico.  

As prazas son convocadas normalmente polos concellos polo que é preciso consultar nas súas 

webs. 
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Soldado profesional 

Tropa e mariñería:  

Requisitos de idade, entre os 18 e os 29 anos.  

Requisitos académicos mínimos: Ter o título de Graduado en ESO ou ter aprobada a proba de acceso 

a Ciclos Formaticos de Grao Medio.  

Para entrar pídese cita á Delegación de Defensa e realízanse probas físicas, test de coñecementos e 

recoñecemento médico. Unha vez ingresado, dase unha formación xeral de dous meses e logo outra 

específica cunha duración de 1 a 10 meses. Dase a opción de cursar unha FP de Grao Medio e de 

preparar o acceso á escala de suboficiais ou policia, … . Se levas 18 anos e cumpres os requisitos 

académicos, podes ascender a Militar de Carreira coa categoría Tropa. Neste corpo podes ascender a 

Cabo, Cabo 1º ou Cabo Maior.  

Militar,  Escala Suboficiais:  

Requisitos: Ter o título de bacharelato ou equivalente, proba de acceso a CS de FP superada, ter entre 

18 e 22 anos, estar libre de antecedentes penais, superar unha proba de ingreso.  

Militar,  Escala Oficiais:  

O acceso directo é a forma de acceder á condición de Militar de Carreira.  

Os requisitos particulares varían según a forma de acceso, os Corpos e Escalas. Existen unhas 

condicións por titulación para o acceso a cada Corpo e Escala dentro da Carreira Militar.  

Requírese ter a Selectividade ou un Título de Técnico Superior,  de familias relacionadas con 

Arquitectura ou Enxeñerías. 

 

Apoio ó desenvolvemento profesional 

O Ministerio de Defensa facilita os apoios formativos, dentro das mesmas unidades, e se imparten na 

modalidade presencial, durante a súa permanencia nas Forzas Armadas, como de mellora de 

titulacións do sistema educativo xeral e de acceso ás administracións públicas. 

Este apoio realízase mediante cursos formativos, dentro das mesmas unidades, e se imparten en 

modalidade presencial. Estes cursos poden ser: 

1. De preparación para o ingreso na Escala de Suboficiais. 

2. De preparación da proba de acceso ós Ciclos Formativos de Grao Superior: a superación 

desta proba permite, a quen non ten o título de Bach, poder presentarse á convocatoria de 

ingreso na Escala de Suboficiais, así como poder cursar algún dos Títulos de Técnico de Grao 

Superior. 

3. De preparación para obter o Título de Graduado en Educación Secundaria (ESO): esta 

formación permite ós militares de tropa e mariñería presentarse ás probas para a obtención 

do Título de Graduado en ESO. Con este título poden acceder a firmar o compromiso de longa 

duración ou a continuar a súa formación dentro do sistema educativo xeral. 
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4. De preparación das probas de acceso á Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil e 

a Escala Básica, categoría de Policía, do Corpo Nacional de Policía: para o acceso á Escala de 

Cabos e Gardas da Grada Civil, reservarase ós militares de tropa e mariñería, o 50% das prazas 

convocadas sempre que leven 5 anos de servicios. Para o ingreso na Escala Básica do Corpo 

Nacional de Policía, reservarase ós militares de tropa e mariñería, polo menos o 10% das 

prazas para quen leve 5 anos de servicios. 

Outros cursos de formación para o emprego: Ademais da formación mencionada, o Ministerio de 

Defensa xestiona a impartición de cursos de Formación Profesional para o Emprego do Servizo 

Público de Emprego Estatal ós militares de tropa e mariñería cunha relación de servicios de 

carácter temporal. Mediante esta formación, preténdese favorecer a súa incorporación ó 

mercado de traballo ao finalizar o seu compromiso coas Forzas Armadas. 

Relación de subdelegacións de defensa. Áreas de reclutamento: 

 Teléfono Email 

A Coruña 981 12 17 52 reclutamientocoruña@oc.mde.es 
Lugo 982 26 44 50 reclutamientolugo@oc.mde.es 

Ourense 988 21 22 00 reclutamientoourense@oc.mde.es 

Pontevedra 986 86 87 06 
986 85 18 73 

reclutamientopontevedra@oc.mde.es 

 

Seguidamente, descríbese dunha maneira máis pormenorizada o acceso a ser soldado profesional, 

é dicir, o ingreso nas Forzas Armadas: 

Ingreso nas Forzas Armadas 
(www.reclutamiento.defensa.gob.es) 

Modalidades de ingreso: 

O ingreso nas Forzas Armadas , dependendo da categoría, pódese realizar de catro formas diferentes: 

Oficiais como militares de carreira, cunha relación de servicios de carácter permanente. 

Suboficiais como militares de carreira, cunha relación de servicios de carácter permanente. 

Militares de complemento como oficial, cunha relación inicial de servicios de carácter temporal. 

Tropa e mariñería cunha relación inicial de servicios de carácter temporal. 

Condicións e probas para o ingreso nas Forzas Armadas: 

Mediante convocatoria pública, a través dos sistemas de concurso, oposición ou concurso-oposición 

libres. O sistema utilizado normalmente é o de concurso-oposición. 

As condicións xerais e específicas recóllense nas convocatorias, que se publican no Boletón Oficial do 

Estado (BOE), entre elas destacan: 

- Acreditar a titulación necesaria ou o nivel de estudos para o acceso correspondente a cada unha 

delas (oficial, suboficial, de complemento ou de tropa e mariñería). Consulta a titulación 

pertinente a cada un en www.reclutamiento.defensa.gob.es 

- Superar unha serie de probas: teórico – prácticas e probas psicofísicas. 
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- Acreditar unha serie de requisitos: 

o Nacionalidade española (as persoas estranxeiras poden prestar os seus servicios nas 

Forzas Armadas, de forma temporal, na categoría de tropa e mariñería ou incorporarse 

como militar de complemento na Escala de Oficiais do Corpo Militar de Sanidade da 

Especialidade Fundamental da Medicina). 

o Ter cumpridos 18 anos de idade. 

o Boa conducta cidadá. 

 Ingreso como Oficial ou Suboficial 

Os oficiais desenvolven accións directivas, especialmente de mando, e de xestión na estrutura 

orgánica e operativa das Forzas Armadas. Desempeñan tarefas de planeamento e control da 

execución das operacións militares e das relacionadas coas funcións técnicas, loxísticas, 

administrativas e docentes. Caracterízanse polo seu nivel de formación e liderazgo, iniciativa, 

capacidade para asumir responsabilidades e decisión para resolver. 

Os suboficiais constituyen o eslabón fundamental na estrutura orgánica e operativa das Forzas 

Armadas. Exercen o mando e a iniciativa que lles corresponde para transmitir, cumprir e facer cumprir, 

en todas as circunstancias e situacións, as ordes e instruccións recibidas, e asegurar a execución das 

tarefas encomendadas na realización de funcións operativas, técnicas, loxísticas, administrativas e 

docente. Pola súa formación e experiencia, serán estreitos colaboradores dos oficiais e líderes para os 

seus subordinados, cos que manterán un permanente contacto. 

Para acceder ás Escalas de Oficiais e Suboficiais deberase: 

1º Elixir o corpo e a escala da que se desexa formar parte. 

2º Presentarse ás probas selectivas, que se convocan cada ano. 

3º Requisitos xerais esixidos: 

1. Nacionalidade española. 

2. Ter 18 anos cumpridos o 31 de decembro do ano da convocatoria e non sobre pasar a 

idade máxima da convocatoria. 

3. Posuir a aptitude psicofísica e os títulos académicos ou nivel de estudos que se determinen 

para cada forma de acceso. 

4. Carecer de antecedentes penais. 

5. Non ter sufrido separación do servizo das administracións públicas, nin hacharse 

inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio das funcións públicas. 

6. Non estar privado/a de dereitos civiles. 

7. Valorarase nos baremos se o/a aspirante posúe a condición de reservista voluntario/a. 

Proceso de selección e probas (Oficial/Suboficial) 

As convocatorias para o ingreso directo nas academias ou escolas militares como oficial ou suboficial 

publícanse no BOE. 

Existen diferentes probas selectivas segundo o modo de acceso, compartindo todas elas data e lugar: 

Datas: Maio, Xuño e Xullo. 

Lugar: realízanse habitualmente en Madrid, para o ingreso directo aos diferentes corpos e escalas. 
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A) OFICIAIS E CORPOS XERAIS E INFANTERÍA DA MARIÑA E CORPO MILITAR DE SANIDADE, 

ESPECIALIDADE MEDICIÑA SEN TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA. 

Establécese como criterio de ingreso nos centros docentes militares de formación oficiais, ter 

cumprido os requisitos esixidos para o acceso á ensinanza universitaria, ademais das probas 

necesarias para ingresar nas academias ou escolas militares; é dicir, comprobarase a aptitude 

psicofísica dos aspirantes mediante un recoñecemento médico e unhas probas psicolóxicas e 

físicas. As prazas adxudicaranse tendo en conta as preferencias manifestadas por cada un dos 

aspirantes e de acordo coa puntuación obtida coa seguinte fórmula:  

NOTA DE ADMISIÓN = 0,6 x NMB + 0,4 + axM1 + bxM2 + VMM 

 

 

 

 

 

 

C) OFICIAIS CORPOS XERAIS E INFANTERÍA DE MARINA CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

PREVIA 

Na valoración  do concurso para a forma de ingreso directo con esixencia de titulación 

universitaria teranse en conta: 

o Méritos académicos. 

o Título de licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou Grao Universitario, que se esixa na 

convocatoria. 

o Título de máster. 

o Título de doutor/a. 

o Idiomas excepto o inglés. 

 

D) OFICIAIS DO CORPO DE ENXEÑEIROS, INTENDENCIA E CORPOS COMÚNS. 

Para ingresar en calquera destes corpos realizarase, na fase de concurso, unha valoración dos 

méritos académicos aportados polos/as aspirantes. Na fase de oposición levaranse a cabo as 

correspondentes probas teóricas ou teórico-prácticas propias de cada corpo; así como probas 

de coñecemento de lingua inglesa e probas psicofísicas. 

 

E) SUBOFICIAIS CORPOS XERAIS E INFANTERÍA DE MARIÑA SEN ESIXENCIA DE TITULACIÓN DE 

TÉCNICO SUPERIOR. 

Establécese como criterio de ingreso na Escala de Suboficiais, estar na posesión do Título de 

Bacharelato, dunha titulación equivalente das contempladas na letra b) da disposición 

adicional terceira do Real Decreto 1147/2011 do 29 de xullo, ou acreditación de ter superado 

a proba de acceso á formación profesional de grao superior. A nota media obtida no 

bacharelato estará afectada dos seguintes coeficientes: 

o Modalidade de Artes x1 

o  Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía x1,2 

o Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais x1,1 

 

NMB: nota media de Bacharelato. 

CFG: calificación da fase xeral 

M1, M2: As dúas mellores calificacións das materias superadas da Fase Específica da 

proba de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao. 

A, b: Parámetros de ponderación da materia da Fase Específica. 

VMM: Valoración dos méritos militares (anos de servizo nas Forzas Armadas) 
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F) SUBOFICIAIS CORPOS XERAIS E INFANTERÍA DE MARIÑA CON ESIXENCIA DE TITULACIÓN DE 

TÉCNICO SUPERIOR 

Na valoración do concurso para esta forma de ingreso, terase en conta: 

o Méritos académicos. 

o Título de Técnico Superior que estableza a convocatoria pertinentes a algún dos que 

figuran no Artigo 2 da Orden DEF/1097/2012 do 24 de maio. 

o Acceso a ensinanzas universitarias. 

o Títulos de Técnico do sistema educativo xeral ou equivalentes. 

o Títulos universitarios de licenciado/a, arquitecto/a ou enxeñeiro/a. 

Na fase de oposición realizarase a proba de coñecemento da lingua inglesa e probas de 

actitude psicofísica. 

 

 Ingreso como Militar de Complemento 

Complementan as plantillas de oficiais das Forzas Armadas. Cada ano se anuncian en convocatoria 

pública as prazas existentes.  

A duración dos plans de estudo varía entre 6 e 9 meses, excepto para cando sexa preciso impartir 

formación de voo, en cuxo caso poderá ampliarse o límite superior sen rebasar os 15 meses. 

Desde o emprego de teniente, a duración do compromiso inicial oscila entre 3 e 8 anos, segundo se 

estableza na convocatoria correspondente, dependendo da formación recibida e dos cometidos dos 

corpos aos que se adscriban. As sucesivas renovacións só poderán facerse ata un máximo de 8 anos 

de servicio. 

 

 Ingreso como Militar de Tropa e Mariñería 

Requisitos para ingreso, permanencia e promoción: 

- Idade: ter cumpridos 18 anos e non cumprir nin ter cumprido 29 anos o día da incorporación ao 

centro de formación correspondente. 

- Titulación: para a totalidade das especialidades ven establecido na convocatoria: 

o Nivel 3: Título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, título de Técnico ou 

equivalente. 

o Nivel 4: Primer curso de bacharelato aprobado na súa totalidade ou equivalentes a 

efectos académicos. 

- Pódese permanecer ata o límite marcado pola Ley 8/2006 do 24 de abril, de Tropa e Mariñería, 

con posibilidade de obter o título de Técnico de Grao Medio e outros diplomas ou certificados, 

ademais de poder adquirir a condición de Permanente ou acceder ás Escalas de Suboficiais e 

Oficiais por promoción. 
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Oposicións á Administración Pública 
 

Oposicións do GRUPO C2. Requisitos. 
 

Corpo de Auxilio Xudicial  

- Ser español, ter cumpridos 18 anos (atendendo ás funciones atribuídas a este corpo na lei, e 

particularmente ó seu carácter de axentes da autoridade), e non ter alcanzado a idade de 

xubilación. 

- Estar en posesión do título de Graduado en ESO ou equivalente. 

- Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do corpo ó que aspiran. 

- Non ter sido condenado por delito doloso a penas privativas de liberdade, a menos que se obtivese 

a cancelación de antecedentes penais o a rehabilitación. 

- Non ter sido separado do servizo dalgunha das Administracións Públicas nin estar en inhabilitación 

absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución especial. 

- Non pertencer ó mesmo Corpo a cuxas probas selectivas se presenten, salvo o disposto nas 

convocatorias.   

Auxiliar Administrativo   

- Ser español/a ou nacional dun Estado da Unión Europea ou nacional dalgún Estado ó que en 

virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España sexa 

de aplicación a libre circulación de traballadores. 

- Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Para as pazas de auxiliar administrativo: Estar en posesión do título de graduado en Educación 

Secundaria, FPI ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data de publicación da 

convocatoria. 

- Non estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 

Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 

Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por 

resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións 

similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido separado ou 

inhabilitado. No caso de ser nacional de outro Estado, non estar inhabilitado ou en situación 

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu 

Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.  

Persoal Laboral de Correos 

- Idade mínima de 18 anos e non ter alcanzado a idade de xubilación forzosa. 

- Reunir os requisitos contractuais conforme á lexislación vixente en materia de permisos de 

traballo (nacionalidade española e países da Unión Europea e estranxeiros con permiso de 

traballo). 

- Titulación de graduado escolar ou graduado en ESO, FPI ou equivalente.  
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SERGAS 

Auxiliar Administrativo de Servizos de Saúde (grupo auxiliar da función administrativa).  

Non consta un nivel mínimo de Titulación esixible no documento da Dirección Xeral de Recursos 

Humanos do Sergas. 

PSG. Persoal de Servizos Xerais. 

Título de Graduado Escolar ou Formación profesional de primeiro grao ou Título de Técnico/a 

(Formación profesional de grao medio) ou Graduado en ESO ou equivalente. 

Celador/a. 

Certificado de Escolaridade ou Programa de Cualificación Profesional inicial ou Graduado en ESO ou 

equivalente. 

 

Profesor de Formación Vial  

- Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou equivalente. 

- Ser titular do permiso de condución da clase B polo menos cunha antigüidade mínima de 2 anos. 

- Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen para o grupo 2 de 

condutores (BTP; C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D O D+E). 

- Por excepción, quen, sen posuír estás condicións psicofísicas  psicotécnicas, estea en posesión dun 

permiso de conducir da clase B cunha antigüidade mínima de 2 anos, poderán obter un certificado 

de aptitude de profesor de formación vial limitado a ensinanzas unicamente de carácter teórico 

Auxiliar Banco de España 

- Ser maior de idade. 

- Nacionalidade española ou nacional dun estado da UE ou cónxuxe ou parella de feito dun 

español/a ou un nacional da UE ou estranxeiro en situación legal de traballar. 

- Graduado en Educación Secundaria ou equivalente. 

- Non padecer enfermidade o dificultade física que impida o desempeño das funcións do posto. 

- Non ter sido separado ou despedido, mediante sanción disciplinaria, do servizo do Banco de 

España, ou de calquera outro emprego ó servizo das Administracións Públicas, poderes públicos 

e os seus organismos vinculados ou dependentes, sexan nacionais ou estranxeiros, sexa como 

funcionario ou como persoal laboral; non estar inhabilitado para emprego ou cargo público nin en 

España nin no estranxeiro. 

- Carecer de antecedentes penais. 

Auxiliar de Bibliotecas e Arquivos 

- Ser español/a ou membro da Unión Europea. 

- Titulación mínima: Graduado Escolar (ESO ou equivalentes). 

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación. 

- Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das 

administracións públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas por 

sentencia xudicial firme. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das correspondentes 

funcións. 

- Non hai cadro de exclusión médica 



20 
 

Oposicións do GRUPO C1. Requisitos. 
 

Axente Forestal 

- Ser español/a. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non haber alcanzado a idade de xubilación. 

- Estar en posesión de calquera das seguintes titulacións: Bacharelato, técnico especialista ou 

equivalente. 

- Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa 

incompatible co desempeño das funcións propias do corpo. 

- Non haber sido separado, mediante procedemento disciplinario do servizo de calquera das 

Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas. 

- Estar en posesión do carné de conducir da clase B 

 

Asistente da Unión Europea  

- Ser cidadán/a dun dos Estados membros da Unión Europea. 

- Estar en plena posesión dos dereitos civís. 

- Estar en situación regular respecto das leis de reclutamento militar aplicables. 

- Reunir as garantías de moralidade requeridas para o exercicio das funcións das que se trate. 

Titulación: 

- AST1: título de Bacharelato ou equivalentes. 

Coñecementos lingüísticos: 

- Lingua principal: excelente coñecemento dunha das linguas oficiais da Unión Europea. 

- Segunda lingua (distinta da principal): coñecemento satisfactorio de alemán, francés ou inglés. 

 

Técnico Auxiliar de Bibliotecas e Arquivos   

- Ser español/a ou membro da Unión Europea. 

- Titulación mínima: Bacharelato ou equivalentes. 

- Ter cumpridos los 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación. 

- Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das 

administracións públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas por 

sentencia xudicial firme. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das correspondentes 

funcións. 

- Non hai cadro de exclusión médica 
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Controlador aéreo 

- Ter 18 años de idade. 

- Ser español/a ou nacional dun país comunitario. 

- Estar en posesión do título de bacharel ou de formación que permita o acceso á universidade ou 

equivalente. 

- Alto nivel de inglés: coñecemento fluído do idioma inglés (tanto a nivel oral como escrito), sen que 

na expresión oral se observe dificultade que poida afectar negativamente ás comunicacións por 

radio. 

Nivel de referencia: C1: Non se require titulación. 

- Se a súa lingua materna é distinta ó español, deberá presentar documento acreditativo dun nivel 

avanzado de español oral e escrito (nivel C1 ou equivalente). 

Principais capacidades, habilidades e/ou competencias que deben reunir os aspirantes ó proceso de 

selección para o curso de controladores da circulación aérea (a modo informativo): 

- Axilidade mental para procesar información e capacidade para dar respostas eficaces nun corto 

espazo de tempo. 

- Atención concentrada e dividida. 

- Autocontrol en situacións de estrés. 

- Capacidade de coordinación en situacións operativas. 

- Capacidade para analizar e tomar decisións nun corto espazo de tempo. 

- Capacidade para traballar en equipo. 

- Estabilidade emocional. 

- Orientación espacial. 

- Razoamento abstracto. 

- Resistencia á fatiga. 

- Aptitude psicofísica, segundo normas da Organización para a Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

Corpo de Tramitación Procesal e Administrativa 

- Ser español/a, maior de 16 anos e non haber alcanzado a idade de xubilación. 

- A titulación esixida é a de Bacharel ou Técnico. 

- Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do corpo ó que aspira. 

- Non haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de liberdade, a menos que se 

obtivera a cancelación de antecedentes penais ou a rehabilitación. 

- Non haber sido separado do servizo dalgunha das Administracións Públicas nin estar en 

inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución especial. 

- Non pertencer ó mesmo Corpo a cuxas probas selectivas se presenten, salvo o disposto nas 

convocatorias. 

- É necesario cumprir todos os requisitos e estar en posesión, ou en condiciones de obter na data 

de finalización do prazo de presentación de solicitudes, o título de bacharel ou técnico. No caso 

de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa 

homologación ou do correspondente certificado de equivalencia. 
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Axente da Facenda Publica 

- Ser español/a 

- Ter 16 anos e non haber alcanzado a idade de xubilación. 

- Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico. Do mesmo xeito, 

estarase suxeito ó establecido na Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, pola que se establecen 

equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel 

regulados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. No caso de titulacións obtidas no 

estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou 

convalidación no seu caso. Este requisito non será de aplicación ós aspirantes que obtiveran o 

recoñecemento da súa cualificación profesional, no ámbito das profesións reguladas, ó amparo 

das Disposicións de Dereito Comunitario. 

- Compatibilidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou 

psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións. 

- Non haber sido separado, mediante procedemento disciplinario, do servizo de calquera das 

administracións públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño das funcións públicas. 

- Estes requisitos deberán posuírse no momento de finalización do prazo de presentación de 

solicitudes e mantelos ata o momento da toma de posesión como funcionario de carreira. 

- Ademais, son de aplicación as bases comúns que rexerán os procesos selectivos para o ingreso 

acceso en Corpos ou Escalas da Administración Xeral do Estado. 

 

Administrativo  

- Ser español/a ou nacional dun Estado da Unión Europea ou nacional dalgún Estado ó que en 

virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España sexa 

de aplicación a libre circulación de traballadores. 

- Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Para as prazas de administrativo: Estar en posesión do título de bacharelato, formación 

profesional de segundo grao ou equivalente ou estar en condicións de obtelo na data de 

publicación da convocatoria 

- Non estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 

Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 

Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por 

resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións 

similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido separado ou 

inhabilitado. No caso de ser nacional de outro Estado, non estar inhabilitado ou en situación 

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu 

Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público.  

 

 


