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LISTAS ABERTAS
CORPOS E ESCALAS (PERSOAL FUNCIONARIO)
GRUPO

CORPO/ESCALA

DENOMINACIÓN

A1

208F

Escala de facultativos. Especialidade medicina

A1

2062

Escala de enxeñeiros. Especialidade de
enxeñaría de camiños, canais e portos

A1

2065

A1

2066

A1

2067

A1

2093-01

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en lexislación marítima

A1

2093-03

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en navegación marítima

2093-04

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en pesca marítima/bioloxía
pesqueira

2093-05

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en inglés marítimo

A1

A1

Escala de enxeñeiros. Especialidade de
enxeñaría de minas
Escala de enxeñeiros. Especialidade de
enxeñaría de montes
Escala de veterinarios

TITULACIÓN E OUTROS REQUISITOS

Licenciado/a en medicina ou graduado/a nunha titulación que habilite para o
exercicio da profesión de médico/a.
Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos ou máster nunha titulación que
habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro/a de camiños, canais e
portos.
Enxeñeiro/a de minas ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio
da profesión de enxeñeiro/a de minas.
Enxeñeiro/a de montes ou máster nunha titulación que habilite para o
exercicio da profesión de enxeñeiro/a de montes
Licenciado en Veterinaria ou graduado nunha titulación que habilite para o
exercicio da profesión de veterinario/a
Licenciatura en Dereito. Capitán/a da mariña mercante. Licenciatura en
navegación e transporte marítimo.
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Capitán/á da mariña mercante. Licenciado/a en navegación e transporte
marítimo.
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Capitán/á de pesca. Licenciatura en bioloxía
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Licenciado/a en filoloxía inglesa. Capitán/á da mariña mercante. Licenciatura
en navegación e transporte marítimo
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
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GRUPO

CORPO/ESCALA

DENOMINACIÓN

2093-06

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en medicina subacuática e
hiperbárica

A1

2093-07

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en intervencións subacuáticas e
hiperbáricas

A1

2093-08

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en comunicacións

2093-09

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en máquinas e instalacións
mariñas

A1

2093-10

Escala de profesores numerarios de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en procesos sanitarios

A2

208 A

Escala técnica de facultativos. Especialidade
enfermería

A1

A1

TITULACIÓN E OUTROS REQUISITOS

Licenciado en medicina e cirurxía. En cumprimento dos artigos 43 e 45 da
Orde de 23 de abril de 1999, deberá estar inscrito no censo de facultativos
habilitados para a realización de exames médicos a mergulladores
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a.
Materia: INMERSION A MEDIA PROFUNDIDADE: En cumprimento dos
artigos 40 e 42 da Orde do 23 de abril de 1999, deberá estar en posesión da
tarxeta profesional de mergullador instrutor profesional en vigor e ter a
especialidade subacuática de "Instalacións e sistemas de mergullo" segundo o
artigo 3 f) e 4 do Decreto 152/1998, do 15 de maio.
Materia: TRABALLOS SUBACUATICOS DE OBRAS HIDRAULICAS E CON
EXPLOSIVOS: En cumprimento dos artigos 40 e 42 da Orde do 23 de abril de
1999, deberá estar en posesión da tarxeta profesional de mergullador instrutor
profesional en vigor e ter a especialidade subacuática de "Obras hidraúlicas"
segundo o artigo 3 f) e 4 do Decreto 152/1998, do 15 de maio.
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Oficial radioeléctrico de 1ª clase da Marina Mercante
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
- Xefe de Máquinas da Mariña Mercante
- Licenciatura en Máquinas Navais
- Enxeñaría Naval, Oceánica ou Industrial
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Licenciatura en medicina e cirurxía
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Diplomado/a en Enfermaría ou graduado nunha titulación que habilite para a
profesión de enfermaría
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GRUPO

CORPO/ESCALA

DENOMINACIÓN

A2

208B

A2

208D

A2

2074

Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade
de enxeñería técnica de obras públicas

A2

2079

Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade
de enxeñería técnica de minas

A2

2094-01

Escala de mestres de taller de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en traballos técnicos de mergullo

A2

2094-02

Escala de mestres de taller de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade en máquinas e produción

A2

2094-03

Escala de mestres de taller de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros.
Especialidade: Servizos ao buque

C1

207H

C1

207C-02

Escala técnica de facultativos. Especialidade
fisioterapia
Escala técnica de facultativos. Especialidade
terapia ocupacional

Escala de axentes facultativos ambientais (a
extinguir)
Escala de axentes do Servizo de Gardacostas
de Galicia

TITULACIÓN E OUTROS REQUISITOS

Diplomado/a en Fisioterapia ou graduado nunha titulación que habilite para o
exercicio da profesión de fisioterapeuta.
Diplomado/a en terapia ocupacional ou graduado/a nunha titulación que
habilite para o exercicio da profesión de terapeuta ocupacional
Enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas ou graduado/a nunha titulación que
habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro/a técnico/a de obras
públicas.
Enxeñeiro/a técnico/a de minas ou graduado/a nunha titulación que habilite
para o exercicio da profesión de enxeñeiro/a técnico/a de minas.
Diplomado ou graduado nunha titulación de calquera rama. Deberá estar en
posesión da tarxeta profesional de mergullador profesional de 1ª clase ou
superior e coa especialidade subacuática correspondente á materia que vai
impartir.
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Diplomatura en máquinas navais. Enxeñeiro técnico naval ou industrial.
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Diplomatura en Navegación Marítima
Estar en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas.*
Titulo de técnico superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e
Paisaxísticos ou titulación de técnico/a especialista equivalente.
- Permiso de conducir das modalidades A2 e B
- Bacharel ou técnico. Libreta de navegación. Certificado de suficiencia de
mariñeiro de ponte da mariña mercante ou calquera outra habilitación náutica
da mariña mercante que teña atribucións profesionais de despacho de buques
igual ou superior á anterior. Permiso de conducir B.
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GRUPO

CORPO/ESCALA

DENOMINACIÓN

C1

207V

Escala operativa do Servizo de Gardacostas de
Galicia. Especialidade patrón.

C1

207W

Escala operativa do Servizo de Gardacostas de
Galicia. Especialidade mecánico.

C2

20A3

Escala de auxiliares de clínica

TITULACIÓN E OUTROS REQUISITOS

- Bacharel ou técnico. Libreta de navegación. Título profesional de patrón de
altura sen restricións para o mando ou calquera outra titulación náutica da
mariña mercante que teña atribucións profesionais de despacho de buques
igual ou superior á anterior. Título de operador restrinxido do sistema mundial
de socorro e seguridade marítima (SMSSM). Certificado de formación
sanitaria específica avanzado. Permiso de conducir B.
- Bacharel ou técnico. Libreta de navegación. Título profesional de mecánico
maior naval habilitado para exercer a xefatura de máquinas en buques de
potencia de ata 3.000 kw ou calquera outra titulación náutica da mariña
mercante que teña atribucións profesionais de despacho de buques igual ou
superior á anterior. Permiso de conducir B.
Técnico/a auxiliar de clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo
profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de
enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade).
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*Estará dispensado da posesión do citado título ou, cando sexa o caso, da formación equivalente ao máster de Formación Pedagóxica e Didáctica, o persoal aspirante que acredite ter, con
anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos:

▪ Estar en posesión do título profesional de especialización didáctica, do certificado de aptitude pedagóxica (CAP) ou do certificado de cualificación pedagóxica.
▪ Estar en posesión do título de mestre, diplomado en profesorado de educación xeral básica, mestre de ensino primario, licenciado en Pedagoxía ou en Psicopedagoxía. Así mesmo, tamén
estarán exentos os que estivesen cursando algunha das tres anteriores titulacións e tivesen cursado 180 créditos destas na citada data do 1 de outubro de 2009.

▪ Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros públicos ou privados
debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, ou de bacharelato, ou de formación profesional, conforme o previsto na disposición transitoria cuarta do
Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro.
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GRUPOS E CATEGORÍAS (PERSOAL LABORAL)
GRUPO

CATEGORÍA

DENOMINACIÓN

TITULACIÓN E OUTROS REQUISITOS

Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de
mantemento. Conservador/a de edificios. Técnico superior en mantemento e montaxe de instalacións de edificio e
Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a proceso, técnico superior de mantemento de equipo industrial ou
de taller. Encargado/a de traballos. Especialista equivalentes
de oficios
Técnico superior en restauración ou equivalente
Xefe/a de cociña

III

006

III

014

III

065

Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a
cociña. Cociñeiro/a 1ª

Técnico superior en restauración ou equivalente

III

069

Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento.
Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira

Técnico superior en mantemento e montaxe de instalacións de edificio e
proceso ou equivalente

III

090

Animador/a sociocultural

III

104

Intérprete linguaxe de signos

IV

005

Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª

Técnico/a superior en animación sociocultural ou equivalente.
a) Título de bacharelato superior ou equivalente, máis título de intérprete de
lingua de signos expedido pola Confederación Nacional de Xordos de
España ou por algunha federación autonómica confederada ou b) técnico
superior de interpretación de lingua de signos (ciclo formativo de grao
superior).
a) Técnico de cociña ou equivalente
b) Técnico superior de restauración ou equivalente

IV

006

Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª
mantemento

Técnico en montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e
produción de calor ou equivalente

V

001

Camareiro/a limpador/a. Axudante cociña.
Pasador/a de ferro-lavandeiro/a. Costureiro/a.
Cortador/a. Pasador de ferro/a. Lavandeiro/a

Ter cursada a escolaridade obrigatoria requirida no sistema educativo
español segundo o correspondente plan de estudos.
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