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Corrección de erros  das “BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE 

SELECCIÓN PARA O POSTO DE DIRECTORA DO CENTRO DE 

RECUPERACIÓN INTEGRAL PARA MULLERES QUE SOFREN 

VIOLENCIA DE XÉNERO”.  

 

Detectado  erro material nas “Bases reguladoras da convocatoria de selección para o 

posto de directora do Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren 

violencia de xénero”, procédese, de conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e 

procedemento administrativo común, á súa corrección, así como á apertura de novo 

prazo de presentación de solicitudes.  

1.- No punto 8.- PROCEDEMENTO SELECTIVO, 1ª FASE: BAREMACIÓN DE 

MÉRITOS ALEGADOS, APARTADO b), onde di:  

“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.” 

Debe dicir:  

“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 20 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 15 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. 

2.- Como consecuencia do anterior, ábrese novo prazo de presentación de solicitudes, 

que será de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación no 

DOG, da Orde do 23 de xaneiro de 2014, pola que se abre novo prazo de 

presentación de solicitudes establecido na Orde do 21 de xaneiro de 2014.  

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2014. 

Alfonso Rueda Valenzuela 

vicepresidente  e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza    


