
ANEXO II 

 

1. Antigüidade (máximo 4 puntos). 

 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

1.1. Por cada ano de servizos como 

funcionaria ou funcionario de carreira 

que superen os cinco exixidos como 

requisitos:  

0,50 

Fotocopia cotexada do título administrativo coas 

dilixencias das distintas posesións e cesamentos 

que tivese desde o seu nomeamento como 

funcionaria ou funcionario de carreira ou, se é o 

caso, dos correspondentes documentos de 

inscrición nos rexistros de persoal. 

 

 

 
  

1.2.: Por cada ano de servizos como 

funcionaria ou funcionario de carreira 

noutros corpos ou escalas docentes que 

impartan algunha das ensinanzas 

regulados na lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio de educación:  

0,25 

Fotocopia cotexada do título administrativo coas 

dilixencias das distintas posesións e cesamentos 

que tivese desde o seu nomeamento como 

funcionaria ou funcionario de carreira ou, se é o 

caso, dos correspondentes documentos de 

inscrición nos rexistros de persoal. 

 

 

2. Desempeño da dirección de centros públicos e outros cargos directivos e de postos na 

administración educativa (máximo seis puntos). 



 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

2.1. Por cada ano como directora ou director nun 

centro que impartise algunha das ensinanzas do 

centro ao que se opta:  

1 

Fotocopia cotexada do nomeamento, coas 

dilixencias da toma de posesión e 

cesamento. 

 

   

 

 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

2.2. Por cada ano como directora ou director nun centro 

que non impartise algunha das ensinanzas do centro ao 

que se opta:  

0,50 

Fotocopia cotexada do 

nomeamento, coas dilixencias da 

toma de posesión e cesamento 

 

 

 
  



2.3. Por cada ano como subdirector ou xefe de servizo en 

postos da administración educativa:  
0,50 

Fotocopia cotexada do 

nomeamento, coas dilixencias da 

toma de posesión e cesamento. 

 

 

 
  

2.4. Por cada ano como vicedirector, subdirector, 

secretario ou xefe de estudos dun centro que impartise 

algunha das ensinanzas do centro ao que se opta:  

0,50 

Fotocopia cotexada do 

nomeamento, coas dilixencias da 

toma de posesión e de posesión e 

cesamento 

 

 

 
  

2.5. Por cada ano como vicedirector, subdirector, 

secretario ou xefe de estudos dun centro que non 

impartise algunha das ensinanzas do centro ao que se 

opta:  

0,25 

Fotocopia cotexada do 

nomeamento, coas dilixencias da 

toma de posesión e cesamento. 

 

 

 
  

2.6. Por cada ano como Xefe de Departamento, 

coordinador dos equipos de normalización lingüística, 

coordinador de ciclo e análogos, dun centro que impartise 

algunha das ensinanzas do centro ao que se opta:  

0,15 

Fotocopia cotexada do 

nomeamento, coas dilixencias da 

toma de posesión e de posesión e 

cesamento 

 

   

 

 



3. Méritos académicos: máximo 1 punto. 

 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

3.1. Por cada título de doutor:  0,50 

Fotocopia cotexada do título ou certificación 

do aboamento dos dereitos de expedición, de 

acordo co previsto na O.M. do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). 

 

 

 

 
  

3.2. Por cada título de licenciado, enxeñeiro 

ou arquitecto distinto do alegado para 

ingreso no corpo, ou polo certificado-

diploma de estudos avanzados  

0,25 

Fotocopia cotexada do título ou certificación 

do aboamento dos dereitos de expedición, de 

acordo co previsto na O.M. do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). 

 

 

 
  

3.3. Por cada título de diplomado 

universitario ou equivalente distinto do 

alegado para ingreso no corpo:  

0,15 

Fotocopia cotexada do título ou certificación 

do aboamento dos dereitos de expedición, de 

acordo co previsto na O.M. do 8 de xullo de 

1988 (BOE do 13 de xullo). 



 

   

 

4. Cursos de formación: máximo 3 puntos. 

Por cursos de formación relacionados coa función directiva organizados polas administracións 

educativas que se atopen en pleno exercicio das súas competencias en materia educativa, por 

institucións sen ánimo de lucro que fosen homologados ou recoñecidos polas administracións 

citadas con anterioridade, así como os organizados polas universidades : 0,05 puntos por cada 10 

horas. 

 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

4.1. Por 

actividades e 

cursos recibidos:  

Ata 

2 

Certificado deles no que conste de modo expreso o número de horas de 

duración do curso. No caso dos organizados polas institucións sen ánimo 

de lucro, deberá acreditarse de forma que faga fe o recoñecemento ou 

homologación. 

 

 

 
  

4.2. Por cursos 

impartidos:  

Ata 

1 

Certificado deles no que conste de modo expreso o número de horas de 

impartición no curso. No caso dos organizados polas institucións sen 

ánimo de lucro, deberá acreditarse de forma que faga fe o 

recoñecemento ou homologación. 



 

 

 

5. Corpo de catedráticos. 

 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

Por pertencer a un dos corpos de 

catedráticos regulados na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación:  

0,50 

Fotocopia cotexada do título administrativo ou 

credencial ou, se é o caso, o boletín en que 

apareza o seu nomeamento. 

 

   

 

6. Proxecto de dirección. 

 

 

Méritos Puntos 
Documentos xustificativos 

 

 

 
  

 

Polo proxecto de dirección: Ata 12 
Orixinal deste. 



 

   

 



 


