
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Cualificación profesional. 

Actividades de xestión administrativa

Código.

ADG308_2

Nivel.

2

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Efectuar as actividades de apoio administrativo de 
recursos humanos

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0980_2

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Xestión administrativa MADG01 Grao medio
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Actualizar a información e a documentación derivada dos procesos e 
das actividades da área de recursos humanos, atendendo aos 

procedementos establecidos pola organización, para contribuír á 
consecución dos obxectivos da área de recursos humanos.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Introducir información nas bases de datos de xeito periódico, atendendo a criterios de 
clasificación e arquivo previamente establecidos.

APS1.2 Filtrar a información dispoñible na base de datos, atendendo a criterios previamente 
establecidos polo superior xerárquico.

APS1.3 Xerar os informes que proceda, atendendo a criterios previamente establecidos polo 
superior xerárquico.

APS1.4 Publicar a información de interese xeral para os empregados nas canles de comunicación 
interna, aplicando criterios de seguridade, confidencialidade e accesibilidade.

APS1.5 Compilar a documentación individual das persoas interesadas, xerada polas accións 
formativas en diferentes fases do proceso, aplicando os criterios de seguridade, 
confidencialidade, integridade e accesibilidade.

APS1.6 Rexistrar as listaxes do plan de carreira ou sucesión, imputándolles ás persoas nominadas 
o cumprimento das accións formativas que levan a cabo.

APS1.7 Achegar ao expediente administrativo a documentación compilada nas accións formativas, 
xunto cos informes cuantitativos de cada participante, en tempo e forma.

APS1.8 Manter unha posición e organización no posto de traballo de acordo coas debidas 
condicións de seguridade e saúde.

Preparar os documentos, os materiais e outros elementos necesarios na 
selección e na formación dos recursos humanos, atendendo aos 

procedementos internos da organización, para contribuír á súa xestión 
eficaz.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Efectuar o apoio loxístico á realización de probas e entrevistas dun proceso de selección, 
tendo en conta o número de candidatos, e o tipo de probas que se realicen.

APS2.2 Dispor os materiais, os documentos, os impresos, etc., para a realización de probas e 
entrevistas nun proceso de selección coa antelación suficiente, tendo en conta o número de 
persoas candidatas e tipo de probas que se realicen.

APS2.3 Difundir os anuncios internos e as persoas candidatas coa antelación suficiente, 
considerando as canles de comunicación existentes na organización.

APS2.4 Reservar as salas para levar a cabo o proceso de selección, mediante solicitude ao 
departamento implicado polo procedemento establecido e a través dos medios 
documentais ou informáticos dispoñibles.

APS2.5 Efectuar o apoio loxístico ás accións formativas e sesións de acollemento, tendo en conta a 
natureza da acción de que se trate, para prever con antelación suficiente a moblaxe, o 
equipamento audiovisual e informático, a documentación relacionada e o material funxible 
necesario.

APS2.6 Fixar as datas, a axenda, os lugares e as súas condicións nas accións formativas e nas 
sesións de acollemento, tendo en conta a natureza e o material funxible necesario.

APS2.7 Dispor as accións diarias coa antelación suficiente, asignando os tempos máximos 
estimados de acordo coas actividades que apoia.
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Tramitar a documentación derivada do proceso de contratación, 
finalización e demais variacións da situación profesional do persoal, 

aplicando a normativa e os criterios de confidencialidade e seguridade, 
e utilizando as aplicacións informáticas para manter vixente a 

información relativa aos empregados, os departamentos e os 
organismos correspondentes.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Solicitarlle ao novo empregado a documentación necesaria para proceder á formalización 
da relación laboral, a través das canles de comunicación habituais, co tempo suficiente e na 
forma adecuada.

APS3.2 Abrir o expediente do novo empregado, se procede, en soporte documental, incluíndo os 
documentos pertinentes, e mantelo actualizado en todo momento.

APS3.3 Presentar o formulario de afiliación, de ser o caso, ante o órgano competente, a través do 
sistema electrónico ou directamente en formato documental.

APS3.4 Presentar o formulario de alta ante o órgano competente, a través do sistema electrónico ou 
directamente en formato documental.

APS3.5 Presentar os formularios correspondentes a baixas ou variacións na Seguridade Social ante 
o órgano competente, a través do sistema electrónico ou directamente en formato 
documental.

APS3.6 Cubrir o contrato de traballo do novo empregado e o resto da documentación 
complementaria, segundo a información facilitada, utilizando os modelos adecuados ao tipo 
de contrato de que se trate, a través dos medios informáticos dispoñibles.

APS3.7 Rexistrar o contrato, logo de asinado polo representante legal da entidade e o propio 
traballador, nos sistemas de información internos.

APS3.8 Enviar copia básica aos representantes legais, se procede, para o seu coñecemento e a 
súa sinatura, no tempo e na forma establecidos.

APS3.9 Comunicar o contrato de traballo aos servizos públicos de emprego, a través do sistema 
electrónico ou directamente en formato documental, no tempo e na forma establecidos.

APS3.10 Achegar copia do contrato ao expediente do traballador, aplicando criterios de 
sustentabilidade, logo de rexistrada polos servizos públicos de emprego.

APS3.11 Comprobar a existencia de informes sobre valoracións dos responsables na elaboración 
das prórrogas ou renovacións das situacións laborais dos empregados, verificando que 
estea toda a información dispoñible.

APS3.12 Notificarlle por escrito ao traballador que cause baixa a data de cobramento da liquidación, 
a través das canles habituais, no tempo e na forma establecidos.

APS3.13 Notificarlle ao traballador que cause baixa a devolución de bens propiedade da 
organización, seguindo as instrucións pertinentes.

APS3.14 Rexistrar as modificacións dos datos persoais e profesionais relativas aos empregados, nos 
arquivos e expedientes correspondentes.

Efectuar as operacións e as xestións administrativas para a confección 
e a formalización do pagamento de retribucións, compensacións e 

beneficios sociais, utilizando aplicacións informáticas de xestión 
retributiva, e seguindo as instrucións establecidas para cumprir as 

obrigas comprometidas na relación laboral co persoal.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Actualizar as táboas, os baremos e as referencias aplicables para o cálculo das retribucións 
e deducións no recibo de salarios, puntualmente cada vez que se produza unha 
modificación, cos medios informáticos postos a disposición, de acordo coas instrucións 
recibidas e segundo o procedemento establecido.

APS4.2 Rexistrar as solicitudes de anticipos, préstamos, reembolso de gastos de viaxe, axudas de 
custo e outros beneficios sociais cada vez que se produzan, na aplicación informática 
correspondente, e comprobar que estean debidamente autorizados, de acordo coas formas 
e os procedementos establecidos.

APS4.3 Organizar a documentación das contías da retribución variable dos empregados, coa 
periodicidade adecuada, seguindo os procedementos establecidos.

APS4.4 Incorporar a documentación aos expedientes dos empregados, coa antelación suficiente, 
seguindo os procedementos establecidos.

APS4.5 Introducir os datos relativos a retribucións e incidencias, necesarios para o cálculo do recibo 
de salarios, nos campos dos soportes informáticos establecidos, atendendo aos criterios 
previamente definidos polo superior xerárquico.

Páxina 3 de 4UC0980_2  Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos

Versión 11/01/2012



Efectuar as operacións e as xestións administrativas para a confección 
e a formalización do pagamento de retribucións, compensacións e 

beneficios sociais, utilizando aplicacións informáticas de xestión 
retributiva, e seguindo as instrucións establecidas para cumprir as 

obrigas comprometidas na relación laboral co persoal.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.6 Enviar os importes finais das retribucións e dos anticipos á entidade financeira 
colaboradora, no soporte informático correspondente, a través dos medios electrónicos 
habituais, de acordo coas instrucións e a periodicidade establecida, co visto e prace 
correspondente.

APS4.7 Tramitar os documentos formalizados de cotización á Seguridade Social e ingresos á conta 
das retencións do IRPF, de acordo co procedemento establecido pola normativa, mediante 
os soportes documentais ou informáticos adecuados, a través da entidade financeira 
colaboradora ou directamente ao organismo competente, en tempo e forma adecuados.

APS4.8 Entregar os xustificantes das retribucións ás persoas interesadas, nos formatos 
establecidos e no tempo sinalado pola normativa, polas canles adecuadas para o efecto.

APS4.9 Entregarlles aos interesados a información fiscal necesaria para o cumprimento das súas 
obrigas, mediante o procedemento establecido, en tempo e forma adecuados.

Elaborar informes a partir dos datos obtidos nos procedementos 
internos de control de asistencia, absentismo e outras incidencias, 

relativos ao desenvolvemento da actividade laboral dos empregados, co 
fin de dar soporte na toma de decisións do responsable da área de 

recursos humanos.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Compilar a información relativa aos controis de asistencia e actividade de empregados, a 
través dos rexistros empregados nos procedementos de control, coa periodicidade 
previamente definida e seguindo os procedementos establecidos.

APS5.2 Procesar a información obtida, puntualmente, cada vez que se incorpore nova información, 
a través das aplicacións informáticas postas a disposición.

APS5.3 Elaborar informes de cada empregado a partir dos datos procesados, por medio das 
aplicacións informáticas postas a disposición, seguindo instrucións.

APS5.4 Achegar o informe ao expediente administrativo, puntualmente, aplicando criterios de 
sustentabilidade.

APS5.5 Entregar a información aos superiores, segundo os procedementos, as formas e os prazos 
establecidos, cumprindo as medidas establecidas de protección ambiental.
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