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BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL.- COIDADOR/A DE 
GARDERÍA INFANTIL 

 
 

 

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA, MODALIDADE DE CONTRATACIÓN E 
DURACIÓN DO CONTRATO. 
 
O obxecto desta convocatoria é realizar a contratación laboral temporal de dun/ha 

educador/a da Escola Infantil Municipal a través de concurso - oposición, de 

conformidade co disposto na Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado 

público, na Lei 7/1985, do 2 de abril, no Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, 

no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei da función pública de Galicia, no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, e nas 

demais disposicións de pertinente aplicación, con suxeición ás seguintes condicións: 

• Denominación: Coidador/a de gardería infantil 

• Natureza do contrato: laboral temporal 

• Modalidade: obra ou servizo determinado 

• Duración: mentres dure a obra ou servizo para o que foi contratado 

• Funcións: as propias desta categoría profesional no Concello de Negreira e entre 

outras as seguintes: 

1. Programar a intervención educativa e de atención social á infancia a partir das 

directrices do programa da institución e das características individuais, do grupo e do 

contexto. 

2. Organizar os recursos para o desenvolvemento da actividade respondendo ás 

necesidades e características dos nenos e nenas. 

3. Desenvolver as actividades programadas, empregando os recursos e estratexias 

metodolóxicas apropiados e creando un clima de confianza. 

4. Deseñar e aplicar estratexias de actuación coas familias, no marco das finalidades e 

procedementos da institución, para mellorar o proceso de intervención. 

5. Dar resposta ás necesidades dos nenos e nenas, así como das familias que requiran a 

participación doutros profesionais ou servizos, utilizando os recursos e procedementos 

apropiados. 

6. Actuar ante continxencias relativas ás persoas, recursos ou ao medio, transmitindo 

seguridade e confianza e aplicando, no seu caso, os protocolos de actuación establecidos. 

7. Avaliar o proceso de intervención e os resultados obtidos, elaborando e xestionando a 

documentación asociada ao proceso e transmitindo a información co fin de mellorar a 

calidade do servizo. 

8. Manter actualizados os coñecementos científicos e técnicos relativos a súa actividade 

profesional, utilizando os recursos existentes para o aprendizaxe a lo longo da vida. 

9. Actuar con autonomía e iniciativa no deseño e realización de actividades, respectando 

as liñas pedagóxicas y de actuación da institución na que desenvolve a súa actividade. 

10. Manter relaciones fluídas cos nenos e nenas e as súas familias, membros do grupo no 

que se estea integrado e outros profesionais, mostrando habilidades sociais, capacidade 

de xestión da diversidade cultural e aportando solucións a conflitos que se presenten. 
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11. Xerar contornos seguros, respectando a normativa e protocolos de seguridade na 

planificación e desenvolvemento das actividades. 

12. Exercer os seus dereitos e cumprir coas obrigacións que se derivan das relacións 

laborais, de acordo co establecido na lexislación vixente. 

 
  
SEGUNDA.- REQUISITOS PARA A ADMISIÓN Ó PROCESO SELECTIVO.- 
 
Para tomar parte neste proceso selectivo, os/as aspirantes deberán reunir os seguintes 

requisitos referidos todos e cada un á data en que finalice o prazo para presentar 

solicitudes: 

a) Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou 

nacional dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais realizados pola 

Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de 

traballadores/as nos termos dispostos no artigo 57 da Lei 7/2007. Así mesmo poderán 

participar, en igualdade de condicións que os españois, os estranxeiros con residencia 

legal en España de conformidade co contido na Lei 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre 

dereitos e liberdades dos estranxeiros en España. 

b) Ter máis de 18 anos e non cumpridos os 65 anos de idade. 

c) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: 

– Licenciado/a en pedagoxía ou psicopedagoxía. 

– Diplomatura en maxisterio especialista en educación infantil ou equivalente. 

– Técnico superior en educación infantil ou equivalente. 

– Técnico en atención sociosanitaria. 

– Técnico superior en animación sociocultural. 

– Técnico en coidados auxiliares de enfermaría. 

– Diplomado/a en puericultura recoñecido pola Consellería de Sanidade ou aqueloutras 

recoñecidas como apropiadas polo órgano competente na autorización do centro. 

d) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal exercicio das tarefas 

habituais e funcións correspondentes ao posto de traballo ao que se opta. 

e) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calqueira das 

administracións públicas nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para exercer 

as funcións propias do posto. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse 

inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido/a a sanción disciplinaria ou 

equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó emprego público. 

f) Ser demandante de emprego, polo que será requisito imprescindible estar inscrito/a 

como demandante non ocupado no Servizo Público de Emprego de Galicia. 
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TERCEIRA.- HORARIO E RETRIBUCIÓNS SALARIAIS MENSUAIS.- 

 

A xornada de traballo será de mañá e/ou tarde segundo a rotación establecida entre o 

persoal da Escola Infantil e a demanda existente. O horario está suxeito igualmente á 

referida rotación e ás necesidades plantexadas pola demanda, dentro dunha franxa que 

comeza ás 7.30 horas e remata ás 20.00 horas. 

A retribución será a razón dun importe íntegro de oitocentos vinte euros con setenta e 

dous céntimos (820,72  euros), mensuais. 

 

CUARTA.-  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A APORTAR.- 
    

1. As persoas interesadas presentarán unha solicitude dirixida ao alcalde na que farán 

constar que reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na base segunda desta 

convocatoria, referidos sempre ao día en que remate o prazo para presentar solicitudes. 

As citadas solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello en horas de oficina 

durante o prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación 

da convocatoria nun xornal dos de maior difusión da provincia. 

Asemade poderanse presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 

réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común; 

neste caso, os/as concursantes deberán comunicalo mediante telegrama ou telefax 

durante o mesmo prazo que o de presentar solicitudes; o prazo rematará ás 14:00 horas 

do último día para presentar as solicitudes. Se, conforme a este precepto se presentan a 

través das oficinas de correos, deberá aparecer o selo na propia solicitude. Doutro modo, 

a data de anotación no Rexistro Xeral será a que se considere para todos os efectos. 

2. Necesariamente xunto coa solicitude para tomar parte neste proceso selectivo os/as 

aspirantes deberán achegar, inescusablemente, a seguinte documentación: 

 

– A fotocopia cotexada do DNI. 

– A fotocopia cotexada da titulación esixida na base 2.ª, letra c) desta convocatoria. 

– A tarxeta de demandante de emprego actualizada. 

– O orixinal ou a fotocopia cotexada dos méritos obxecto de valoración, a saber: 

 

• Certificado de servizos prestados onde conste a categoría profesional e a duración deste 

así como o tipo de xornada. 

• No seu defecto, contrato de traballo. 

• Vida laboral actualizada a data de presentación da instancia. 

• Cursos homologados relacionados coas función propias da praza á que se aspira 

impartidos pola Administración pública, universidades, centros públicos ou concertados, 

organismos oficiais e demais formación homologada 
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• Ttulación académica de nivel superior á requerida para a praza e relacionada coa mesma 

• O certificado de lingua galega, expedido polo organismo oficial para o efecto, ou o título 

acreditativo expedido pola entidade académica para tal fin. 

– Para que teñan validez neste proceso selectivo, os documentos que se presenten 

deberán estar expedidos nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de 

Galicia (galego ou castelán). No caso de se tratar de documentos expedidos noutras 

comunidades autónomas do Estado español ou doutros países, para que teñan validez 

deberán estar redactados na lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da 

respectiva comunidade, ou debidamente validados e apostilados pola correspondente 

oficina diplomática española ou organismo competente. 

– Ao presentar a solicitude para participar no proceso selectivo, entenderase que os/as 

interesados/as aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria. 

 
 
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 
1. Despois de rematar o prazo para presentar solicitudes, o alcalde ditará, a resolución 

que declare aprobada a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as, con indicación, 

se é o caso, das causas de exclusión. Esta resolución publicarase no taboleiro de edictos e 

na páxina web do Concello e será determinante para os efectos de posibles impugnacións 

e recursos, de conformidade co formulado na lei. 

Os/as aspirantes excluídos/as, dispoñerán dun prazo de tres días naturais, seguintes aos 

de publicar a antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou as 

emendas de defectos, nos termos do art. 71 da Lei 30/92 do 26 de novembro. 

2. Posteriormente, o alcalde declarará aprobada a listaxe definitiva de admitidos/as e 

excluídos/as, que se publicará no taboleiro de edictos e na páxina web do Concello. Na 

mesma resolución o alcalde determinará o lugar, a data e a hora da reunión do tribunal 

para realizar a valoración dos méritos, así como a composición do órgano de selección. 

3. De non existir aspirantes excluídos/as, o alcalde elevará a definitiva a listaxe provisional 

na mesma resolución de aprobación e indicará o lugar, a data e a hora da reunión do 

tribunal para realizar a valoración dos méritos, así como a composición do órgano de 

selección. 

 
SEXTA- COMISIÓN DE SELECCIÓN.- 
     

O tribunal cualificador será designado por decreto da Alcaldía no momento de aprobar as 

listaxes definitivas de admitidos/as e excluídos/as, e a súa formación seguirá os criterios 

do artigo 60 da Lei 7/2007 do estatuto básico do empregado público. Estará formado do 

seguinte xeito: 
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• Presidente/a: un/unha traballador/a da Administración pública, sexa funcionario/a ou 

persoal laboral fixo. 

• Vogais: dous traballadores/as da Administración pública, sexan laborais fixos ou 

funcionarios/as. 

• Secretario/a: o/a da Corporación ou persoa en quen delegue, que actuará con voz e voto. 

Todos/as os/as compoñentes deberán contar con titulación académica ou especialización 

profesional igual ou superior á esixida para o acceso ás prazas. 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos 

membros (titulares ou suplentes,indistintamente). En todo caso, será precisa a asistencia 

do presidente, un vogal e do secretario. 

O tribunal poderá dispoñer que se incorporen asesores/as especialistas para as probas 

que considere pertinentes,que se limitarán a exercer as súas especialidades técnicas con 

base exclusivamente nas cales colaborarán co órgano de selección. 

O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos 

necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non expresado nestas bases. 

Os membros dos tribunais deberán absterse de formar parte destes cando concorran as 

circunstancias contidas no artigo 28 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, e notificarllo á 

autoridade convocante. Asemade, os/as aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 

29 da mencionada lei. 

Para os efectos de que os membros concorrentes ás sesións dos tribunais perciban 

asistencias, estes estarán clasificados nas categorías que establece o número 1 do artigo 

30 do Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo. 

 

 

SÉTIMA.- CONTIDO DO PROCESO SELECTIVO, FORMA DE DESENVOLVEMENTO E 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN. 
 
1. O sistema de provisión será o concurso – oposición, dadas as características da praza 

que fan preciso contar cunha persoa que acredite non só coñecementos sobre a materia 

nos seus diversos ámbitos, o que se manifesta no só coa formación, senón tamén a 

experiencia no campo de desempeño do posto a desenvolver. 

– Fase de concurso: despois de que o tribunal conclúa a valoración do concurso, esta 

publicarase no taboleiro de edictos do Concello indicando a puntuación obtida.  

– Fase de entrevista: o órgano de selección someterá aos candidatos/as admitidos/as a 

unha entrevista para determinar o seu nivel de coñecemento sobre as características 

propias do concello, as función propias da praza e na que poderá formular as preguntas 

que considere oportunas co fin de valorar a formación xeral e outros méritos que 

considere oportunos (aptitudes, actitudes, habilidades, coñecementos, etc. do/a 

aspirante en relación co posto de traballo que hai que cubrir). Cualificarase de 0 a 7 

puntos. 
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Se durante o desenvolvemento do proceso selectivo o tribunal chegase a coñecer que 

algún/ha dos/as aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na convocatoria, 

será excluído/a, tras darlle audiencia á persoa interesada, e comunicaráselle no mesmo 

día á autoridade que convocase o proceso selectivo. 

 

2. A cualificación definitiva do proceso selectivo será o resultado da suma das 

puntuacións outorgadas polo tribunal na fase de concurso e da entrevista. 

Logo de establecer a puntuación final de cada aspirante, elaborarase unha listaxe 

destes/as que se basea na súa puntuación e por orde decrecente e resultará aprobado/a 

o/a que, tendo en conta o número de prazas, obtivese a nota máis alta. 

No suposto de que o/a seleccionado/a renuncie ao posto obtido, a proposta de 

contratación efectuaráselle ao/á seguinte da listaxe de puntuación obtida. 

3. A publicidade dos distintos actos derivados deste proceso selectivo, así como as 

comunicacións a que dese lugar, realizaranse mediante publicación no taboleiro de 

edictos deste concello. 

Coa finalidade de facilitar o acceso á información dos/as aspirantes, e sempre con 

carácter complementario, tanto as convocatorias e as bases como os sucesivos anuncios 

relativos ao proceso selectivo, poderán publicarse na web municipal, despois de 

publicarse no taboleiro de edictos do Concello. Estas publicacións na web non terán 

validez para os efectos de computar os prazos e a información de carácter persoal contida 

nestas será posible baixo a consideración de que os/as aspirantes, ao asinaren a solicitude 

para participar no proceso selectivo, se someten e aceptan todas as cláusulas establecidas 

na presente convocatoria e as bases reguladoras. Os restantes usos dos datos persoais 

contados nas solicitudes serán de carácter interno e de uso restrinxido. 

 
OITAVA.- BAREMO APLICABLE PARA A VALORACIÓN DOS MÉRITOS 
      

Será o seguinte: 

 

1.- Por servizos da mesma natureza do que é obxecto destas bases ata un máximo de 2 
puntos:  

      

• 0,30 puntos por cada mes completo ou fracción superior a 15 días. 

 

2.- Por cursos relacionados coa actividade a desenvolver, impartidos pola Administración 

Pública ou homologados, ata un máximo de 2 puntos: 

 

     - De máis de 100 horas: 0,75 puntos. 

     - De máis de 70 horas  ata 100 horas: 0, 50 puntos. 

     - De máis de 40 horas ata 70 horas: 0,35 puntos. 

     - De máis de 15 horas ata 40 horas: 0, 20 puntos. 
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     - De menos de 15 horas: 0,10 puntos. 

 

     3.- Por posuir unha titulación académica de nivel superior á requerida para a praza e 

relacionada coa mesma, computándose únicamente o título de maior nivel dos 

acreditados: 

     - Título de Doutorado: 1 punto. 

     - Título de Licenciatura: 0.75 puntos. 

     - Título Universitario de nivel medio ou equivalente: 0.50 puntos. 

  
     4.- Polo coñecemento do idioma galego, computándose únicamente o grao superior 

acreditado e concedéndose validez en exclusiva ós cursos ou titulacións homologados 

pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria.: 

- Celga 2: 0, 25 puntos. 

- Celga 3: 0, 50 puntos. 
- Celga 4: 0.75 puntos 

 
NOVENA.– PROPOSTA DE APROBADOS/AS. 

 

1. Logo de concluír a cualificación final do proceso selectivo, o tribunal publicará no citado 

taboleiro de edictos o nome do/a aspirante aprobado/a por orde da puntuación total 

final, con especificación desta. Así mesmo, o tribunal enviaralle esta relación, coa acta da 

sesión, ao alcalde para formalizar o contrato correspondente a favor do/a aspirante que 

obtivese a puntuación total máis alta. 

O tribunal cualificador non poderá facer proposta de contratación a favor dun número de 

aspirantes superior ao das prazas convocadas. Calquera proposta que inclúa máis nomes 

que prazas convocadas ou contradiga o anteriormente establecido, será nula de pleno 

dereito. 

 

DÉCIMA.–FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
 

O órgano competente da Corporación iniciará a contratación a favor do/a aspirante 

proposto/a polo tribunal cualificador, e será nula a contratación de quen estea incurso en 

causas de incapacidade específica conforme á normativa vixente. 

A formalización do contrato terá lugar dentro do prazo máximo de cinco días naturais, 

que hai que contar dende a data de notificación do acordo de contratación. 

Mentres non se formalice o respectivo contrato e non se incorpore ao posto de traballo, 

a/o aspirante non terá dereito a percepción económica de ningunha clase. 

A persoa contratada estará obrigada a prestar a súa xornada de traballo na medida e na 

forma requiridas polo interese do servizo, de acordo coa lexislación aplicable, e quedará 

sometida a un período de proba, co alcance previsto no artigo 14 do Estatuto dos 

traballadores, e estará suxeita á lexislación laboral pertinente. 
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ANEXO 
MODELO DE SOLICITUDE 
CONCELLO DE NEGREIRA. 

POSTO DE COIDADOR/A DE GARDERÍA INFANTIL DA ESCOLA INFANTIL 
MUNICIPAL.- 

  
DATOS PERSOAIS: 

APELIDOS E NOME: 
 

D.N.I: 
 

DATA E LUGAR DE NACEMENTO: 
 

TELÉFONO: 
 

DOMICILIO ( rúa, nùmero, piso) 

 

CÓDIGO POSTAL, CIDADE E PROVINCIA: 
 
 

EXPOÑO QUE: CUMPRINDO OS REQUISITOS ESIXIDOS NA BASE SEGUNDA DAS QUE REXEN A  
CONVOCATORIA DA PRAZA DE REFERENCIA A CONTINUACIÓN RELACIONO A DOCUMENTACIÓN 
QUE ADXUNTO  XUSTIFICATIVA DOS REQUISITOS E  MÉRITOS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

SOLICITA SER ADMITIDO/A NA CONVOCATORIA PARA O POSTO DE COIDADOR/A DE GARDERÍA 
INFANTIL DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. 

 
________________, __________de______________de 2015 

 

 

Asdo:________________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE NEGREIRA 

 


