
A INSCRICIÓN NOS 
PROCESOS DE 

ESTABILIZACIÓN 



1. ENTRA EN  xunta.gal/funcion-publica
PREME EN Procesos selectivos 2. e logo Inscripción.

COMO FORMULAR A TÚA SOLICITUDE?

https://www.xunta.gal/funcion-publica


3. Na parte inferior da pantalla, 
preme en Acceder

4. Identificate con Chave 365, 
certificado dixital ou DNI 

Electrónico



5. Comproba se os teus datos 
persoais son correctos. En caso 
negativo completa ou edita os 

datos que falten ou esten 
incorrectos. Cando remates 

preme en Gardar



6. Cando termines de 
completar os datos persoais 

regresa premendo no icono da 
casa 🏡

7. Selecciona Inscripción 
procesos selectivos



8. Selecciona a Convocatoria 
(Concurso ou Concurso Oposición), e 

a Categoría/Corpo/Escala á que te 
queres presentar e se desexas 

presentarte pola quenda de acceso 
para persoas discapacitadas.

9. En Pago de Taxas, selecciona pago 
completo ou exención ou 

bonificación, polas causas recollidas 
na convocatoria



11. En Declaración de Méritos detalla os 
diferentes méritos que alegas:

- A) En Experiencia profesional  
consigna os meses de servizos 
prestados na mesma 
categoría/escala á que se opta na 
Administración convocante ou 
noutras administracións. (podes 
consultalo na vida laboral).

B) En Outros Méritos consigna o 
número de exercicios ou probas 
superadas de procedementos 
selectivos convocadas pola 
Administración á que se presenta.

C) En Galego, alega como mérito 
algún nivel de CELGA que posúas 
superior ao esixido como requisito 
para o corpo/grupo ao que te 
presentas



- Finalmente, en Formación explícita o 1. número de cursos superiores a 100 horas e 
o 2. número de horas de cursos de formación de duración superior ou igual  
impartidos polos organismos específicados na convocatoria.



12. En Requisitos ou 
circunstancias que se comproban 
automáticamente, podes solicitar 

ou oporte a comprobacion 
automática dos teus datos de 

identidade. Se te opós, recorda 
que debes achegar a copia do 

DNI. 

13. En Requisitos ou 
circunstancias que necesitan 
acreditarse con documentos, 

debes marcar e achegar dende o 
teu equipo  na seguinte lapela de 

14. Examinar, o  certificado do 
nivel de CELGA esixido, e o 

pasaporte ou a documentación 
de non posuir a nacionalidade 

española.



14. Preme en Continuar. Podes gardar a solicitude en Gardar borrador.

15. Na seguinte pantalla preme tamén Continuar



17. Na seguinte pantalla, comproba que os datos da taxa que vas a 
pagar sexán correctos, e preme en Continuar. 



18. Ollo! que deben autorizarse as ventanas emerxentes. Se non as tes 
autorizadas preme aquí



19. Elixe pago telématico 
(por tarxeta de crédito) ou 
presencial e segue as 
instrucións para 
introdución datos



20. Despois de premer en 
ingresar, introduce os 

datos da tarxeta de 
crédito. Logo de 

introducilos, dálle a 
aceptar



21. logo de facer o pagamento e descargar o 
recibo, prememos en continuar



22. Na seguinte pantalla, 
Asinar e presentar, 

comproba o baremo de 
méritos proposto pola 

Administración e recorda 
que debes ter os méritos 
incluídos no na ficha de 
Datos Persoais do teu 

Expediente Electrónico 
no sitio portax.xunta.es.

23. Na parte inferior 
acepta as condicións e 

confirma que son 
correctos os datos 

persoais e preme en 
Continuar.



24. Introduce a clave que 
recibas no móbil para asinar 
dixitalmente  (se te inscribes 

con chave 365).

25. Tras a presentación podes 
comprobar e descargar todos 

os documentos (solicitude, 
taxas, etc).



PARABÉNS!!!!! 
XA ESTÁS INSCRIT@ NOS PROCESOS DE 

ESTABILIZACIÓN 
MOITA SORTE!




