
PRINCIPAIS NOVIDADES DO PACTO SOBRE SELECCIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO
TEMPORAL DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA

(DOG nº123, do 30 de xuño de 2016)

NORMAS XERAIS

ENTRADA EN
VIGOR

NOVO  PACTO: A  partir  das  listas  derivadas  do
proceso de actualización de OUTUBRO de 2016,
agás  o  réxime  de  suspensión  voluntaria  de
chamamentos: 20 de xullo de 2016.

PACTO  26  de  abril  de  2011: aplicarase
TRANSITORIAMENTE  á  xestión  de
chamamentos das listas vixentes.

SELECCIÓN DAS PERSOAS ASPIRANTES

INSCRICIÓN EN 
LISTAS

TEMPO En calquera momento. Teranse en conta as solicitudes e méritos presentados
en FIDES ata o 31 de outubro de cada ano.

PROCEDEMENTO A través de Fides/expedient-e

LISTAS
AUTONÓMICAS

O/a aspirante poderá seleccionar a/s área/s sanitaria/s de opción preferente
para  a prestación de servizos.  De non concretar  ningunha entederase que
opta por calquera delas.

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL

TEMPORAL

● Inscrición en calquera área, independientemente de onde se teña o vínculo
fixo.
● As listas elaboraranse por área sanitaria/autonómica.

ACREDITACIÓN REQUISITOS: ata  o  31  de
outubro.

MÉRITOS:  causados ata o 15  e acreditados
documentalmente ata o 31 de outubro.

ELABORACIÓN
DE

LISTAS

XERACIÓN E
PUBLICACIÓN

Entre a publicación da lista definitiva actualizada e a vixente inmediatamente
anterior non mediará máis dun ano.

BAREMO

NOTA  OPE: A  maior  das  puntuacións  obtidas
polo/a aspirante na fase de oposición dos dous
últimos  procesos  selectivos  convocados  polo
SERGAS na categoría á que opta. En ningún caso
anterior a 2006.

NOTA GALEGO: se en OPE obtivo nota inferior
e posteriormente obtivo o CELGA,  tense en
conta esta.

NOVAS ÁREAS
ESPECIAIS

ENFERMEIRO/A

● Hemodinámica-Electrofisioloxía-Radioloxía Intervencionista.

● Unidade de Hospitalización de Transplante de Precursores Hematopoéticos.
● Técnicas Endoscópicas.
● Unidade de Hemodoazón e Aférese da Axencia Galega de Sangue, Órganos
e Tecidos.

M. DE FAMILIA
●Unidade de Hemodoazón e Aférese da Axencia Galega de Sangue, Órganos e

Tecidos.

TER ● Unidades de TAC e Resonancia Magnética.

TCAE, CELADOR ● Quirófano



LISTAS
COMPATIBLES

LICENCIADO
SANITARIO

Engádese Farmacéutico/a de atención primaria.

DIPLOMADO
SANITARIO

Engádese Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional

XESTIÓN DE CHAMAMENTOS

ÓRGANO
COMPETENTE

● Carácter Xeral: Dirección de Recursos Humanos das Xerencias de Xestión Integrada. 
●  Excepción: Os chamamentos para o 061 efectuaranse pola dirección da FPUSG-061.

ORDE

Nas  listas  de  ámbito  autonómico,  chamamento  e  control  de  xestión  de  chamamentos
descentralizado (EOXI e Comisións Periféricas):

1ª volta: ao primeiro da lista que tivese seleccionado esa área. Os/as aspirantes que non tivesen
seleccionado ningunha área en concreto, entenderase que seleccionan todas elas.

2º volta: ao primeiro da lista por orde de puntuación.

MELLORA
Nomeamento de duración igual ou superior a un ano, a  xornada completa. Engádese  o risco
durante  o embarazo para  a  reserva  de  nomeamentos  de  longa  duración.  O  vínculo  se
formalizará cando remate a suspensión.

ACEPTACIÓN Cunha antelación inferior a 3 horas será voluntaria no 1º chamamento e obrigatoria no 2º

SUSPENSIÓN DE
CHAMAMENTOS

DE
REACTIVACIÓN

1) Falecemento dun familiar ata segundo grao.
3 DÍAS

NATURAIS
2) Hospitalización por enfermidade grave do familiar ata primeiro grao.

3) Cumprimento dun deber público inescusable.

O DÍA4) Consulta médica de AE no SERGAS do aspirante, fillos menores ou maiores ao
seu cargo.

5) Concorrencia a probas convocadas pola Administración Pública e a exames
oficiais. Dous días, fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

6) Asuntos propios sen xustificación, por unha vez ao ano. 30 DÍAS
NATURAIS

EFECTOS COMÚNS:  reincorporación de forma automática ao día seguinte da finalización; e  4 días hábiles para
acreditar.

SUSPENSIÓN
RÉXIME

ORDINARIO

Nova causa → Cargo público representativo

LISTAS POOL-
ÁREAS ESPECIAIS

Inscrición incompatible.



ADAPTACIÓN Á NOVA REGULACIÓN

ATA O 31 DE
OUTUBRO DE

2016

PROMOCIÓN PROFESIONAL
TEMPORAL

Os/as aspirantes admitidos/as poderán modificar a través de
Fides/expedient-e a área de inscrición.

POOL-ÁREAS ESPECIAIS Os/as  aspirantes  admitidos/as  en  ambas  listas  deberán
escoller  unha  destas  opcións.  Se  non  o  realizan,
automaticamente  darase  de  baixa  en  curta  duración  e
pasarán  a  figurar  na  seguinte  xeración  únicamente  na/s
lista/s de área especial se non constan admitidos/as.

LISTAS AUTONÓMICAS Os/as  aspirantes  poderán  seleccionar  a  través  de
Fides/expedient-e  a/s  área/s  sanitaria/s  de  opción
preferente para a prestación de servizos, excepto 061.


