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ANEXO I
Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de ingreso

I. Experiencia profesional: Máximo 4 puntos.

1.1. Experiencia profesional, non 

docente, na administración pública ou 

empresa privada no ámbito dos servizos 

de extinción de incendios, emerxencias e

protección civil. (0,2 puntos/ano; 0,016 

puntos/mes)

Máximo 2

puntos

1) No caso da Administración Pública: certificación onde conste os servizos

prestados

2) No caso das Empresas Privadas: xunto con Informe de Vida Laboral emi-

tido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, certificación das entidades

onde se prestasen servizos laborais recollendo as ocupacións e as activida-

des realizadas).

Valorarase a experiencia acreditada por riba do requisito mínimo esixido.

1.2. Experiencia profesional remunerada 

no ámbito docente como profesor en 

ciclos de grado medio ou superior da 

familia profesional de Seguridade e 

medio ambiente. ((0,15 puntos/ano; 

0,0125 puntos/mes completo)

Máximo 1

punto

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos 

Humanos, ou no seu defecto certificación do secretario ou secretaria do 

centro co visto e prace da dirección, no que debe constar a data de toma 

de posesión e cesamento e a especialidade así como os documentos 

xustificativos do nomeamento ou copia deles, na que conste a data de 

toma de posesión e do cesamento e a especialidade.

1.3.Experiencia profesional remunerada 

no ámbito docente, noutras ensinanzas 

ou niveles educativos. (0,1 punto/ano; 

0,0083/mes completo)

No caso de experiencia acumulada no ni-

vel universitario será valorada a realiza-

da  como  persoal  funcionario  ou  como

persoal  contratado,  para  o  desenvolve-

mento  de  tarefas  docentes,  nalgunha

das seguintes categorías: profesor  axu-

dante doutor,  profesor colaborador,  pro-

fesor contratado doutor, profesor asocia-

do e profesor visitante.

Máximo 0,5

puntos

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de 

Inspección Técnica, na que conste a data de toma de posesión e 

cesamento, área ou materia impartida e nivel educativo ou etapa 

educativa ou copia dos contratos de traballo xunto coa certificación da 

vida laboral.

Enténdese por centros públicos os centros aos que se refire o Capítulo II do Título IV da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

Educación, integrados na rede pública de centros creados e sostidos polas Administracións educativas.

Non será necesario xustificar os méritos das epígrafes 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes

da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

II. Formación académica: Máximo 4 puntos.

2.1 Titulacións preferentes.

2.1.1 Valorarase segundo 

a posesión dalgunha das 

titulacións seguintes. 

(1 punto por cada 

titulación)

Arquitectura: Arquitectura

Enxeñaría

Aeronáutica

Camiños, canles e portos

Enxeñeiro xeólogo

Industrial

Materiais

Minas

Montes

Naval e oceánica
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Química

Licenciatura: Ciencias ambientais

Máquinas navais

Medicina

Náutica e transporte marítimo

Química

Xeografía

Xeoloxía

Arquitectura técnica: Arquitectura técnica

Enxeñaría técnica: Aeronáutica, en todas as súas especialidades

Forestal, en todas as súas especialidades

Industrial, especialidade química industrial

Minas, en todas as súas especialidades

Naval, en todas as súas especialidades

Obras públicas, en todas as súas especialidades

Topografía

Grao en: Enxeñaría aeroespacial en transporte e aeropuertos

Enxeñaría aeroespacial en vehículos aeroespaciales

Enxeñaría da enerxía

Enxeñaría da enerxía e medio ambiente

Enxeñaría da enerxía e recursos minerais

Enxeñaría da enerxía e sostibilidade

Enxeñaría da seguridade

Enxeñaría da tecnoloxía mineira

Enxeñaría de procesos químicos industriais

Enxeñaría de recursos enerxéticos e mineiros

Enxeñaría de recursos mineiros e enerxéticos

Enxeñaría de recursos minerais

Enxeñaría de recursos minerais e enerxía

Enxeñaría de recursos minerais e enerxía

Enxeñaría de sistemas aeroespaciales

Enxeñaría de tecnoloxía de minas e enerxía

Enxeñaría de tecnoloxías mineiras

Enxeñaría dos recursos mineiros

Enxeñaría en enerxías renovables e eficiencia enerxética
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Enxeñaría en explotación de minas e recursos enerxéticos

Enxeñaría en propulsión e servizos do buque

Enxeñaría en química industrial

Enxeñaría en tecnoloxía mineira

Enxeñaría en tecnoloxías aeroespaciales

Enxeñaría en tecnoloxías mineiras

Enxeñaría en vehículos aeroespaciales

Enxeñaría forestal

Enxeñaría forestal e do medio natural

Enxeñaría forestal: industrias forestais

Enxeñaría mineira

Enxeñaría mineira e enerxética

Enxeñaría civil

Enxeñaría civil e territorial

Enxeñaría civil en construcións civís

Enxeñaría civil en hidrología

Enxeñaría civil en transportes e servizos urbanos

Enxeñaría civil, Construcións civís

Enxeñaría civil, Hidrología

Enxeñaría civil, transportes e servizos urbanos

Enxeñaría da edificación

Enxeñaría de edificación

Enxeñaría de materiais

Enxeñaría de obras públicas

Enxeñaría de obras públicas en construcións civís

Enxeñaría de obras públicas en transportes e servizos urbanos

Enxeñaría de tecnoloxías de camiños

Enxeñaría en sistemas e tecnoloxía naval

Enxeñaría en sistemas industriais

Enxeñaría en tecnoloxía industrial

Enxeñaría en tecnoloxía naval

Enxeñaría en tecnoloxías industriais

Enxeñaría en xeomática e topografía

Enxeñaría mariña

Enxeñaría marítima
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Enxeñaría náutica e transporte marítimo

Enxeñaría naval e oceánica

Enxeñaría técnica industrial

Enxeñaría xeomática

Enxeñaría xeomática e topografía

Enxeñaría xeomática e topográfica

Estudos da arquitectura

Estudos de arquitectura

Estudos en arquitectura

Fundamentos da arquitectura

Fundamentos de arquitectura

Fundamentos de arquitectura e Urbanismo

Mariña

Medicina

Náutica e transporte marítimo

Náutica e transporte marítimo

Prevención e seguridade integral

Química

Seguridade

Seguridade e control de riscos

Seguridade pública e privada

Tecnoloxía da Enxeñaría civil

Tecnoloxías mariñas

Urbanismo, ordenación territorial e sustentabilidade

Xeografía e medio ambiente

Xeografía, medio ambiente e planificación territorial

Xeografía, ordenación do territorio e xestión do medio ambiente

Xeoloxía

Xestión aeronáutica

Xestión da seguridade pública

Técnico superior: Coordinación de Emerxencias e Protección Civil 

Educación e Control Ambiental

Prevención de Riscos Profesionais 

Xestión dos Recursos Naturais e Paisaxísticos 

Xestión Forestal e do Medio Natural 
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Técnico superior 
deportivo

Salvamento e socorrismo

No caso de achegar titulacións de Grao, Diplomatura ou Licenciatura relacionadas entre si e obtidas a través de recoñecemento, vali-

dación, cursos ponte ou similares, só será computada unha das presentadas.

2.1.2  Outras titulacións universitarias oficiais 

preferentes. (Máximo 1 punto)

- Doutoramento vinculado con algunha das titulacións relacionadas no apartado 2.1 1.

(1 punto por cada titulación)

- Mestrado universitario oficial  ou diploma de estudos avanzados vinculado con al-

gunha das titulacións relacionadas no apartado 2.1 1

(0,25 puntos por cada titulación)

2.2. Titulacións non preferentes. (Máximo 2 puntos)

2.2.1. titulacións oficiais do ensino superior 

non relacionadas no apartado 2.1.

No caso de achegar titulacións de Grao, Di-

plomatura ou Licenciatura relacionadas entre

si e obtidas a través de recoñecemento, vali-

dación,  cursos  ponte  ou  similares  só  será

computada unha das presentadas.

0,5 puntos

por titulación

Certificación académica ou copia  do título ou, se é o caso, do 

pagamento dos dereitos de expedición, conforme ao Real decreto 

1002/2010 do 5 de agosto  (BOE do 6 de agosto).

2.2.2. Pola posesión dalgunha das titulacións de técnico de formación profesional ou de técnico deportivo das ensinanzas deportivas,
seguintes:

a) Técnico (0,25 puntos cada titulación)

Emerxencias e Protección Civil

Emerxencias Sanitarias

Mergullo de Media profundidade

Operacións Subacuáticas e  Hiperbáricas

b) Técnico deportivo (2,25 puntos cada titulación)
Salvamento e socorrismo

Mergullo deportivo con escafandro autónomo

III. Formación pedagóxica (2 puntos)

Posuír o  CAP, Mestrado Universitario ou Curso de Especialización en Formación en Formación Pedagóxica e Didáctica para o Profe-

sorado Técnico de Formación Profesional, que habilite para o exercicio das profesións reguladas de profesor de Educación Secunda-

ria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Escolas Oficiais de Idiomas.

IV. Outra formación (máximo 2 puntos

4.1 Pola impartición de actividades de 

formación, incluídos certificados de 

profesionalidade, no ámbito das 

emerxencias e a protección civil nos 

últimos 5 anos.

0,02 

puntos/hora

0,2 

puntos/relatorio/

comunicación

Valoraranse os certificados acreditativos dos cursos impartidos, relato-

rios e/ou comunicacións en Congresos e Xornadas que teñan relación

cos contidos dos módulos profesionais a impartir.

4.2. Pola posesión dos certificados de profesionalidade indicados a continuación (0,15 puntos cada certificado):

- Emerxencias e protección civil

- Seguridade e Defensa

- Atención Sanitaria en Emerxencias e Catástrofes

- Atención Psicolóxica en Emerxencias e Catástrofes

- Prevención de Riscos laborais

- Xestión do medio ambiente

Non serán valorados no caso de alegar títulos de formación profesional que engloben as cualificacións completas correspondentes
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cos mesmos certificados

4.3.  Pola formación recibida no ámbito das 

emerxencias e a protección civil nos últimos 5

anos

0,01 puntos 

por cada 10 

horas 

recibidas

Valorarase os diplomas ou certificados de aproveitamento que teñan 

relación directa cos contidos dos módulos profesionais a impartir que 

foran recibidos nos últimos 5 anos e unicamente a formación superior 

ás 10 horas.

4.4. Publicacións relacionadas co módulo 

profesional a impartir que tiveran asignado 

ISBN ou ISSN.

0,5 puntos 

cada 

publicación

V. . Coñecemento de idiomas (máximo 1 punto).

a) Nivel C2 0,5 puntos
Valorarase o nivel de coñecementos de idiomas segundo o marco co-

mún europeo de referencia. 
b) Nivel C1 0,3 puntos

c) Nivel B2 0,2 puntos


