
Requisitos para superar a fase de 
baremación do currículo: 
 

Requisitos de titulación: 
• Título de licenciado/a universitario/a, 
arquitecto/a, enxeñeiro/a ou grao. 
• Título universitario de enxeñeiro/a 
técnico/a, diplomado/a 
universitario/a, arquitecto/a técnico/a 
ou grao. 
Requisitos de puntuación: 
• Acadar unha puntuación mínima 
total no currículo de 3,5 puntos. 
 

Formación específica en materia de 
orientación laboral  
 

máximo 3,5 puntos 

Máster ou cursos en materias de 
orientación laboral relacionada coas 
tarefas definidas na orde da 
convocatoria (Artigo 3). 
 

0,5 puntos por cada 25 horas 
formativas 
 
 
 

Experiencia profesional  máximo 3,5 puntos 

A experiencia profesional deberá acreditarse exclusivamente a través do 
contrato de traballo en que conste o desempeño dunha ocupación igual ou 
equivalente á requirida, das recollidas na CNO. No caso de traballadores 
autónomos, acreditarase coa alta en IAE (e actualización) e coas facturas en 
que consten os servizos prestados. Xuntarase informe de vida laboral en ambos 
os casos.   Cando se trate de colaboracións, bolsas, titorías, docencia, 
educación social ou servizos sociais, acreditarase coa certificación de 
organismos oficiais en que deberá constar o tempo de realización e, de ser o 
caso, copia das condicións da convocatoria. 

Por cada mes realizando tarefas 
directamente relacionadas co posto 
ofertado: técnico/a de orientación: 
orientación laboral/profesional, titorías 
laborais con persoas adultas, inserción 
laboral, etc. 
 

0,40 puntos por cada mes 
 

Por cada mes realizando tarefas 
técnicas indirectamente relacionadas 
co posto ofertado (máximo 2 puntos 

0,20 puntos por cada mes 
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nesta epígrafe) (axentes de emprego, 
prospectores de emprego 
administración publica, etc.) 
 

Coñecementos ofimáticos 
debidamente acreditados (máximo 1 
punto nesta epígrafe). 
 
Os coñecementos débense acreditar 
mediante a achega de títulos, 
diplomas e/ou certificacións 
académicas. 
 

1 punto 
 

Polos cursos acreditados sobre sistemas 
operativos, programas ofimáticos, 
programas de deseño e navegadores 
web, xestión de redes sociais ou 
espazos web para a publicación de 
contidos (blogues, wikis...) 
Non puntuan os cursos inferiores a 15 
horas. 

 

0,10 puntos por cada 15 horas de 
curso 
 

Outros méritos 0,25 puntos 

Celga 4 ou equivalente debidamente 
homologado 
 

 
 

Diversidade funcional  

Por ter recoñecido un grao de 
discapacidade igual ou superior ao 
33%, e a compatibilidade entre a 
discapacidade e o desenvolvemento 
das tarefas e funcións do posto 
mediante o correspondente certificado 
do órgano competente 
 

1 punto 
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