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“BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA O 

POSTO DE DIRECTORA DO CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL 

PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO” 

1. OBXECTO  

A presente convocatoria ten por obxecto a cobertura do posto de directora do Centro 

de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero. 

2. VINCULO 

O vínculo da persoa seleccionada formalizarase ben mediante nomeamento de 

carácter administrativo, de resultar seleccionado persoal funcionario ao servizo de 

calquera administración pública, ou mediante un contrato laboral de alta dirección ao 

abeiro do previsto no Real Decreto 1382/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a 

relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección, no artigo 13 da Lei 

7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado público (persoal directivo 

profesional)  e no Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións 

e percepcións  económicas aplicables  aos órganos de goberno  ou dirección e ao 

persoal directivo das entidades do sector público autonómico. 

 

3. FUNCIÓNS 

A directora desenvolverá as súas funcións de acordo co establecido no artigo 4  do 

Decreto 1/2014, do 9 de xaneiro, polo que se regula a creación do Centro de 

Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero.  

4. REQUISITOS DAS ASPIRANTES 

a) Ter nacionalidade española, ser nacional dalgún dos estados membros da Unión 

Europea ou ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais  



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

circulación de traballadores/as. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa 

nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros estados membros  

da Unión Europea sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas 

condicións, poderán participar  os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que 

non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores de 

idade dependentes. 

b) Non padecer enfermidade nin estar afectada por limitacións física ou psíquica  

incompatible co desempeño das correspondentes funcións.  

c) Ter cumpridos os dezaseis anos. No caso de persoal funcionario, non exceder da 

idade máxima de xubilación forzosa.   

d) Non ter sido separada mediante expediente disciplinario do servizo de calquera  

das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 

comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para 

empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso a corpos ou 

escalas de persoal funcionario, nin pertencer ao mesmo corpo, escala ou 

especialidade ou para exercer funcións similares ás que desempeñaba no caso do 

persoal laboral, no que fora separado ou inhabilitado, nin pertencer ao mesmo corpo, 

escala ou especialidade a cuxas probas selectivas se presenten.  

No suposto de ser nacional  doutro Estado, non atoparse inhabilitada  ou en situación 

equivalente  nin ter sido sometida a sanción  disciplinaria  ou equivalente que impida, 

no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso  ao emprego público.  

f) Estar en posesión de titulación superior universitaria das ramas de coñecemento  

de arte e humanidades ou ciencias sociais e xurídicas, ou estar en condicións de 

obtela, na data na que remate o prazo de presentación de instancias. No caso de 

titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión da credencial que 



 

3 

acredite a súa homologación ou validación, de ser o caso. Todos os requisitos deberán 

cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do vinculo 

administrativo ou contrato. 

g) Estar en posesión do Celga 4 ou o equivalente debidamente homologado polo 

órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo 

coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se 

regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua 

galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo). 

5. SOLICITUDES  E PRAZO DE PRESENTACIÓN.  

As solicitudes presentaranse, segundo o modelo  que figura no Anexo destas bases, no 

Rexistro da secretaría xeral da Igualdade no edificio administrativo de San Lázaro de 

Santiago de Compostela. No caso de presentarse en calquera outro dos lugares 

establecidos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das 

administracións públicas e procedemento administrativo común, deberá remitirse 

por fax ao seguinte número: 981 957 690, e antes de finalización prazo de 

presentación solicitudes, a solicitude rexistrada e a relación individualizada dos 

méritos que se aleguen.  

A solicitude deberá reunir todos os datos de identificación requiridos. 

Na solicitude as aspirantes deberán presentar declaración responsable de que reúnen 

todos e cada un dos requisitos esixidos. 

A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases 

reguladoras e, ao abeiro do establecido nos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 

de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos 

procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos, 

implicará a autorización á Secretaría Xeral da Igualdade para comprobar os datos de 



carácter persoal que figuren no documento DNI/NIE da persoa que teña a condición 

de interesada, por medio do acceso telemático ao servizo horizontal de acceso ao 

Sistema de verificación de datos de identidade e de residencia do Ministerio de 

Administracións Públicas. Non obstante, a solicitante poderá denegar expresamente 

o consentimento; daquela, deberá presentar, xunto coa solicitude, unha copia 

cotexada do documento de identidade en vigor. Ase mesmo, deberá presentar copia 

cotexada do título universitario esixido ou certificación académica que acredite ter 

realizados os estudos para a obtención do título o, de ser o caso, documento que 

acredite fidelignamente a posesión do título académico. 

Coa solicitude deberá relacionar de xeito individualizado cada un dos méritos que 

alegue, e acompañar a documentación acreditativa dos mesmos para a súa 

valoración, ben orixinal ou ben fotocopia cotexada. 

O “Proxecto de organización e xestión do Centro de Recuperación Integral para 

mulleres que sofren violencia de xénero” (punto 8 das presentes bases), presentarase 

como data límite o 4 de febreiro de 2014, do mesmo xeito que as solicitudes.  

 O domicilio que figure nas solicitudes considerarase como o único válido aos efectos 

das notificacións, sendo da súa e responsabilidade tanto os erros na súa consignación 

como a comunicación de calquera cambio.  

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o quinto día hábil, contado desde 

o día seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de 

Galicia. Se coincidira en sábado ou festivo prorrogarase ata o día seguinte hábil. 

6. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

Rematado o prazo de presentación das solicitudes, a Secretaría Xeral de Igualdade 

aprobará a lista provisional de admitidas e excluídas, con indicación das causas de 

exclusión.  



 

5 

A lista publicarase na páxina web da secretaría xeral da Igualdade  

(http://igualdade.xunta.es), dispoñendo as persoas interesadas dun prazo de tres 

días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación na páxina web, para 

presentar as reclamacións que consideren oportunas.  

Unha vez resoltas as reclamacións, ditarase resolución aprobando a lista definitiva  

de persoas admitidas e excluídas 

Esta resolución farase publica na páxina web da secretaría xeral da Igualdade 

(http://igualdade.xunta.es).  

Todas as publicacións referidas a esta convocatoria faranse ademais no taboleiro de 

anuncios  da secretaría xeral da Igualdade   

 

7. TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

Unha vez publicada na web da secretaría xeral da Igualdade a relación definitiva de 

aspirantes, constituirase o órgano de selección, que estará composto por:  

 Presidenta: A subdirectora xeral Para o tratamento da Violencia de Xénero da 

secretaría xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 

 Secretaria: A xefa do servizo de Promoción e Cooperación Institucional da 

secretaría xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 

 Vogal: O xefe do servizo Técnico-Xurídico da secretaría xeral Técnica da 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza. 

 

http://igualdade.xunta.es/
http://igualdade.xunta.es/


O tribunal suplente, estará integrado por:  

 Presidente:  O subdirector xeral de Promoción da Igualdade da secretaría xeral 

da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza. 

 Secretaria: A xefa do servizo de Prevención e Atención ás Vítimas da secretaría 

xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza 

 Vogal: A xefa do servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas da secretaría 

xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza. 

 

Deberá absterse de formar parte do tribunal, aqueles membros os que lles afecte 

calquera das circunstancias previstas no artigo 28 da lei 30/1992, do 26 de 

novembro, de Réxime xurídico das administracións Públicas e do procedemento 

administración común. 

Así mesmo, e contra a composición do tribunal de selección, poderá interpoñerse por 

parte das aspirantes e polos mesmos motivos que puideran dar lugar a abstención, 

escrito de recusación no prazo de tres días a partir da publicación do mesmo. 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar de non estar presentes todos os seus 

membros. A súa actuación axustarase as bases da convocatoria.  

O tribunal resolverá as dúbidas que xurdan da súa aplicación e poderá tomar os 

acordos que correspondan para aqueles supostos non previstos nas bases. 

Serán de aplicación as instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos 

órganos de selección do 11 de abril  do 2007, modificadas polo acordo do Consello da 

Xunta de Galicia do 8 de abril de 2010. 
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8. PROCEDEMENTO SELECTIVO  

O tribunal seleccionará as aspirantes, conforme a estas bases entre todas aquelas 

persoas que acrediten cumprir os requisitos esixidos, conforme o seguinte proceso de 

selección. 

1ª Fase: Baremación de méritos alegados 

A  puntuación máxima é de  60 puntos conforme á seguinte táboa de baremación: 

a) Formación. Corresponde a este apartado a  puntuación máxima de 20 puntos. 

1.- Cursos de formación cunha duración igual ou superior a 12 horas lectivas,  

en materia de igualdade, xénero, violencia de xénero ou materias equivalentes, 

organizados por administracións públicas ou universidades: 0,03 puntos por 

cada hora, cun máximo de 10 puntos. 

2.- Másteres universitarios, Cursos de Posgrao universitario, cursos de 

especialización universitaria e equivalentes, cunha duración igual ou superior 

a 100 horas lectivas, en  igualdade, xénero, violencia de xénero ou  materias 

equivalentes: 0.04 puntos por cada hora, cun máximo de 5 puntos. 

3.- Cursos de formación cunha duración igual ou superior a 12 horas lectivas,   

en materia de planificación de  recursos humanos e/ou xestión de centros de 

servizos sociais, ou  materias equivalentes: 0,02 puntos por cada hora, cun 

máximo de 5 puntos.  

Non se valorarán tanto os cursos que non acrediten as horas de duración como 

os inferiores a doce horas lectivas, nin os diplomas relativos a xornadas, 

seminarios, simposios e similares. Tampouco se valorará as materias 

(créditos) que formen parte dunha titulación académica. 



b) Experiencia profesional. Corresponde a este apartado a  puntuación máxima 

de 40 puntos. 

1.- Pola prestación de servizos en centros, entidades e/ou administracións 

públicas  en funcións  de atención específica  a vítimas de violencia  de xénero: 

1  punto por cada seis meses ou fracción, cun máximo de 15 puntos. 

2.- Por exercicio de funcións de directora ou coordinadora  en casas de acollida 

para mulleres vítimas de violencia de xénero, pisos tutelados para mulleres 

vítimas de violencia de xénero, ou calquera centro de acollida especializado na 

atención de mulleres vítimas de violencia de xénero : 1,5 puntos por cada seis 

meses ou fracción, cun máximo de 10 puntos.  

3.- Pola participación como poñente en seminarios, cursos ou charlas, sobre 

violencia de xénero, igualdade de oportunidades ou información sobre dereitos  

das mulleres ou materias equivalentes organizados por administracións 

públicas, universidades ou entidades públicas ou privadas: 0,3 puntos por 

actuación como poñente, cun máximo de 5 puntos. 

2ª Fase. Valoración dun proxecto de organización e xestión do Centro de 

Recuperación  Integral ( 30 puntos)  

As persoas aspirantes deberán presentar un proxecto básico de organización e xestión 

do Centro de atención integral para mulleres que sofren violencia de xénero no que se  

desenvolvan os seguintes aspectos: organización da actividade do centro, obxectivos, 

metodoloxía e avaliación, e nel se incluirá ademais unha proposta de Plan de 

Recuperación Integral para as mulleres vítimas da violencia de xénero. 

O proxecto non poderá superar os 10 folios de extensión, a dobre espazo por unha soa 

cara, letra Arial, tamaño 12. Valorarase a adecuación das actividades propostas e a 

viabilidade das mesmas para a consecución dos obxectivos. 
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O resultado das puntuacións da primeira e a segunda  fase publicaranse na páxina 

web da Secretaría xeral da Igualdade, (http://igualdade.xunta.es), podendo as 

persoas interesadas presentar reclamacións no prazo de tres días. 

Resoltas, de ser o caso, as reclamacións, publicaranse na páxina web da Secretaría 

xeral da Igualdade, (http://igualdade.xunta.es) as puntuacións definitivas, sendo 

convocadas á fase de entrevista as  cinco aspirantes con maior puntuación. 

En caso de empate, resolverase a favor da aspirante que teña obtida a maior 

puntuación no apartado de experiencia laboral e de continuar o empate, pola 

aspirante que obtivera  maior  puntuación no apartado de formación. No  caso de 

persistir o empate, resolverase por sorteo.  

3ª Fase. Entrevista persoal ( 10 puntos)  

Esta fase será realizada polas cinco aspirantes que teña obtido a maior puntuación 

nas dúas fases anteriores.  

O Tribunal manterá una  entrevista técnica con cada candidata na que se constatarán 

os elementos curriculares da aspirante que se deduzan da documentación aportada 

pola mesma, relacionados coa súa experiencia e formación en materia de igualdade e 

violencia de xénero, e se lle formularán cuestións sobre o proxecto de  organización e 

xestión do Centro de Recuperación  Integral presentado. Se valorará a adecuación do 

seu perfil profesional ao posto de traballo que se oferta, así como cantas outras 

cuestiones se estimen adecuadas á súa idoneidade. Esta entrevista terá una duración 

máxima de 20 minutos.  

A puntuación máxima nesta fase será de 10 puntos.  

 

 

http://igualdade.xunta.es/
http://igualdade.xunta.es/


9. CUALIFICACIÓN E LISTA DE PERSOAS SELECCIONADAS 

A cualificación final verá determinada pola suma das puntuacións obtidas en cada 

una das fases. 

En caso de empate na puntuación total, dirimirase a favor da persoa que obtivera 

maior puntuación nas distintas fases do procedemento selectivo e pola orde 

establecida no mesmo. De persistir o empate, resolverase por sorteo. 

Unha vez finalizado o proceso de selección, o Tribunal publicará na páxina web da 

Secretaría xeral da Igualdade, (http://igualdade.xunta.es), as puntuacións obtidas 

polas aspirantes con indicación da candidata seleccionada., establecéndose un prazo 

de tres días, contados desde o día seguinte ao da súa publicación para presentar 

reclamacións. A estimación ou desestimación entenderase implícita na resolución 

definitiva. 

10. FORMA DE ACREDITACIÓN E VALORACIÓN DOS MÉRITOS 

 A formación  acreditarase mediante a presentación de fotocopia cotexada dos títulos 

ou certificados de participación nas actividades formativas. 

A experiencia profesional acreditarase mediante a presentación do informe de vida 

laboral da Seguridade Social ou certificado de abono de cotas ao réxime de 

autónomos si se alegan servizos profesionais por conta propia, contratos de traballo 

por conta allea ou propia ou acta de toma de posesión de cargos públicos ou 

funcionaria público, se é o caso.  

Ademais poderá anexarse documento explicativo coa información que se considere 

necesaria para a mellor comprensión da natureza dos servizos prestados ou outros 

extremos que se consideren relevantes. 

http://igualdade.xunta.es/
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O Tribunal non valorará aqueles méritos das persoas aspirantes que non estean 

debidamente acreditados, nin aqueles posteriores á data de finalización do prazo de 

presentación de solicitudes. 

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2014. 

 

Alfonso Rueda Valenzuela 

Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  
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ANEXO 

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO DE SELECCIÓN PARA O POSTO DE 

DIRECTORA DO CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL PARA MULLERES QUE 

SOFREN VIOLENCIA DE XENERO 

Datos identificativos: 

 

Nome  
Apelidos  

DNI  
Enderezo  
Teléfono  

Email  
 

DECLARO baixo a miña responsabilidade que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos 
na convocatoria.  

AUTORIZO á Secretaría Xeral da Igualdade, de conformidade co artigo 2 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de 
identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.      Si       Non (neste caso achegarase a 
documentación)  

Xuntase a seguinte documentación: 

• Copia simple do DNI ou pasaporte en vigor 

• Fotocopia cotexada do título universitario esixido ou certificación académica que acredite 
ter realizados os estudos para a obtención do título o, de selo caso, documento que 
acredite fidelignamente a posesión do título académico. 

• Relación individualizada de cada un dos méritos alegados e documentación acreditativa 
dos mesmos. 

En                               a        de            de 2014 

      

Asdo.:  

Secretaría Xeral da Igualdade.Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza. 
San Lázaro s/n. 15781 Santiago de Compostela  



  

 

 


