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2. Prazas sometidas a convenio 

Novamente rexeitamos a premura de tempo con que esta orde ven a esta Mesa, o que fai moi difícil ter a certeza de que 
as necesidades destas prazas son as correctas. 


Art. 4º na páxina 3, onde fala do proxecto de traballo, ademais de limitalo en canto á súa extensión a 20 folios debérase 
explicitar o tamaño da letra e o interliñado. 20 folios a times new roman tamaño 9 , poden equivaler a 40 folios en 
tamaño 12 con 1,5 de interliñado.


Art.5º: Se xa a propia orde establece a posibilidade de usar persoas como expertas no traballo de baremación, 
entendemos que a composición debera quedar formada por expertos  e limitar a presenza de cargos asociados á 
xefatura de servizo o subdirección xeral.


Art 5º apdo 3 – Eliminación da entrevista polo seu carácter subxectivo


Na análise das prazas temos que facer constar o seguinte:


No referido ás prazas dos centros de Especialidades da Armada , non entramos en se o seu número e especialidades 
son acaídas ou non, pero entendemos que a xestión de todas as ensinanzas que se imparten en centros de carácter 
público deberan ser xestionados pola Consellería de Educación e non limitarse esta , unicamente a dotalas de persoal.


Nas prazas da AMTEGA gustaríanos coñecer os criterios empregados para decidir o número das mesmas, con isto 
poderíamos valorar de modo máis fiable a necesidade de estas ou mais, que de seguro poderían ser mais.


Debera establecerse de modo xeneralizado  unha fórmula para comprobar de forma obxectiva como se acadan os 
requisitos marcados para cada praza , xa que hai prazas que si teñen requisitos específicos facilmente obxectivables 
como as prazas de hospitais, a da Secretaría Xeral para o deporte, ou dos centros de especialidades,  pero na maior 
parte delas non teñen un carácter facilmente obxectivable.


Entendemos ademais que deberan establecerse criterios obxectivos de avaliación dos proxectos e non deixar o 
desenvolvemento dos mesmo de modo tan xenérico.


Baremo – Entendemos que a puntuación mínima no proxecto para poder continuar no proceso ten que ser exactamente 
o 50% do total, polo que propomos que sexa de 3 puntos.


Consonte coas peticións no articulado solicitamos a eliminación do punto 5, que é a puntuación pola entrevista.


(A ADMINISTRACIÓN NON ACEPTOU NINGUNHA PROPOSTA)
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