
ANEXO II 

 
CONCEPTOS 

 
PUNTUACIÓN  

 
TOTAL PUNTOS 

MÁXIMO 

 
DOCUMENTOS 

XUSTIFICATIVOS 

1.- Antigüidade: 

     Por cada ano de servicio como funcionaria/o de 

carreira. A estes efectos computaranse os servizos 

docentes recoñecidos con arreglo á Lei 70/1978  non se 

computarán os esixidos como requisito.  

 

 

 

 

0,50 puntos 

 

 

 

 

5 puntos 

 

Folla de servizos. 

2.- Méritos académicos: 

    2.1.- Polo título de doutora/doutor.................... 

   2.2.- Titulacións de segundo ciclo: por cada 

licenciatura, enxeñería, arquitectura ou títulos 

declarados legalmente 

equivalentes.......................................... 

    2.3.- Titulacións de primeiro ciclo: pola segunda 

diplomatura ou os 3 primeiros cursos dunha 

licenciatura....................... 

 

1 punto 

 

 

 

0,5 puntos 

 

 

0,25 puntos 

 

2 puntos 

 

Copia compulsada das 

titulacións alegadas. 

3.- Formación e perfeccionamento: 

     3.1.- Por cursos que teñan por obxecto o 

perfeccionamento sobre os aspectos científicos e 

didácticos, organizados polas administración 

educativas que se atopen en pleno exercicio das súas 

competencias en materia educativa, por institucións sen 

ánimo de lucro que fosen homologadas polas 

administracións precitadas, así como os organizados 

polas universidades (0,10 puntos por cada 10 horas de 

cursos superados acreditados) 

   3.2.- Por outras actividades de formación e 

perfeccionamento en materia educativa, incluída a 

impartición de cursos............. 

 3.3.- Por actividades de formación específica 

directamente relacionadas co posto de asesor ó que se 

pretende acceder.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Ata 2 puntos 

 

 

Ata 1 punto 

 

 

 

Ata 3 puntos 

 

6 puntos 

 

Copia compulsada da 

documentación alegada. 

4.- Publicacións, proxectos, innovacións técnicas: 

    4.1.- Por publicacións de carácter didáctico ou 

científico, proxectos e innovacións técnicas, de carácter 

xeral.... 

     4.2.- Por publicacións de carácter didáctico ou 

científico, proxectos e innovacións técnicas, 

relacionadas coa praza que se 

solicita............................... 

(Deberán contelo ISBN, agás as excepcións 

contempladas na lexislación vixente) 

 

Ata 1 punto 

 

 

 

Ata 2 puntos 

 

3 puntos 

 

Documentación orixinal ou 

copia cotexada. 

5.- Por cada ano de servicio en postos da 

Administración educativa relacionados coas funcións 

do posto de asesor que 

solicita.................................................. 

 

 

 

0,20 puntos 

 

 

 

2 puntos 

 

Certificación de servizos ou 

nomeamento. 

6.- Proxecto de traballo: 

 O proxecto de traballo, ademais dos aspectos xerais do 

sistema educativo e dos sinalados no punto quinto desta 

Orde, deberán conte-los obxectivos,  planificación 

xeral, actividades, xustificación e definición á que 

corresponde a praza que se 

solicita........................................................ 

(puntuación mínima esixida por este apartado: 4 

puntos) 

Ata 6 puntos  

 

 

Ata  6 puntos Orixinal, cunha extensión 

máxima de 20 folios 

7.- Entrevista sobre o proxecto presentado. 

(puntuación mínima esixida por este apartado: 4 

puntos) 

 

Ata 6 puntos 

 

Ata 6 puntos 

 

 


