
III.-  Bases  específicas  da  convocatoria  para  a  selección  e  contratación,  como
persoal  laboral  interino/a  ata  a  cobertura  de  vacante,  dun/dunha  técnico/a
informático/a, técnico/a medio, subgrupo A2, do Concello de Teo

1. Titulación e outros requisitos formativos/habilitantes: 

-  Titulación  universitaria  de  grao  ou  equivalente  en  enxeñaría  informática,
diplomatura/titulación universitaria en enxeñaría técnica informática; ou equivalentes

- CELGA 4, ou equivalente

2. Sistema selectivo.

A) Fase concurso:

Será previa á de oposición e non eliminatoria.  Para a acreditación dos méritos só se
admitirán orixinais ou copias debidamente cotexadas. Non serán obxecto de valoración
aqueles  méritos  que  non  estean  debidamente  xustificados  dentro  do  prazo  de
presentación de solicitudes. O tribunal cualificará os méritos da forma que se indica a
continuación

A.1 Experiencia profesional.  Valorarase con arranxo aos criterios establecidos a
continuación, e ata o máximo de 3 puntos:

 Por  servizos  prestados  na  administración  local  realizando  funcións/tarefas
relacionadas co desempeño da que se convoca (xa sexa coa condición de persoal
funcionario ou laboral); a razón de 0,1 puntos por cada mes completo de servizos.

 Por  servizos  prestados  nunha  administración  distinta  a  local  realizando
funcións/tarefas relacionadas do desempeño da praza que se convoca (xa sexa
coa condición de persoal funcionario ou laboral); a razón de 0,05 puntos por cada
mes completo de servizos.

 Por  servizos  prestados  nunha  empresa  privada  realizando  funcións/tarefas
relacionadas co desempeño da praza que se convoca; a razón de 0,025 puntos por
cada mes completo de servizos.

A forma de acreditación dos servizos será a establecida nas bases xerais. 

A.2 Formación específica/complementaria relacionada, ata o máximo de 2 puntos:

−Cunha duración inferior a 15 horas: 0,15 puntos.

−Cunha duración de 15 a 50 horas: 0,25 puntos.

−Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.

−Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

−Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.



−Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

Para a acreditación desta formación cumprirase o establecido nas bases xerais.

B) Fase de oposición:

Constará de dous exercicios obrigatorios e eliminatorios:

Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio:

Consistirá na resolución por escrito dun cuestionario tipo test composto por 50 preguntas,
máis  5  de  reserva,  con  4  respostas  alternativas,  sendo  só  unha  delas  a  correcta,
relacionado co contido funcional do posto e coas materias contidas no temario que figura
como Anexo II destas bases. O número de preguntas da parte xeral e da específica virá
determinada, de forma aproximada, pola proporción existente entre o número de temas
de cada parte.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos/as aspirantes e utilizaranse para
substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo tribunal, previo
acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase
por  non  formulada  e  será  substituída  pola  primeira  pregunta  de  reserva,  e  así
sucesivamente no caso de que houbese máis dunha anulación.

O exercicio será determinado polo tribunal inmediatamente antes da súa realización. O
tempo máximo para a realización do exercicio será de 60 minutos.

Para obter a puntuación do/a aspirante neste proba asignaranse 0,20 puntos por cada
resposta correcta, restándose 0,05 puntos por cada resposta incorrecta. Para superar
este exercicio será preciso acadar un mínimo de 5 puntos, sendo a puntuación máxima
posible de 10 puntos”.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio:

Consistirá  na  realización  por  escrito  dun  suposto  práctico  de  desenvolvemento  que
estarán relacionados coas materias do programa que figura na parte específica do anexo
II desta convocatoria.

O tempo para a realización deste exercicio será como máximo de 3 horas.

Durante o desenvolvemento desta proba os/as aspirantes poderán,  en todo momento,
facer  uso de textos  legais  sen resolución  de casos  prácticos.  En relación  con estes,
admitiranse as súas versións consolidadas, aquelas nas que figuren notas de vixencia
e/ou referencias cruzadas a outras normas e os subliñados simples,  sempre que non
inclúan ningunha outra información, comentario doutrinal  ou referencia xurisprudencial;
estando expresamente prohibida a utilización de libros de consulta, temarios, informes ou
ditames de calquera tipo.



Así mesmo, durante a realización deste exercicio non estará permitido o uso de teléfonos
móbiles polos/as aspirantes.

Este exercicio deberá ser lido polos/as aspirantes en sesión pública ante o tribunal de
selección. O tribunal poderá formular preguntas ou cuestións relacionadas con contido do
exame.

Os/as aspirantes deberán aterse, estritamente, á lectura literal do exercicio realizado, sen
alterar, engadir ou omitir ningunha palabra ou texto deste. O tribunal de selección estará
facultado para dispoñer a exclusión do/a aspirante que non se ativera a ditos requisitos.
En calquera caso, o tribunal, antes da lectura do exercicio, recordará aos/ás aspirantes tal
obrigación.

O tribunal valorará a capacidade de análise, a sistemática na formulación, a formulación
de  conclusións,  os  coñecementos  e,  no  seu  caso,  a  adecuada  interpretación  da
normativa aplicable ao caso concreto e á explicación razoada dos coñecementos teóricos
no desenvolvemento e resolución do suposto ou supostos prácticos concretos.

A proba cualificarase de 0 a 10 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 5
puntos  para  superalo,  correspondendo  ao  tribunal  determinar  cal  é  o  número
coñecementos necesarios para alcanzar o 5.

Terceiro exercicio: obrigatorio para os que non acrediten estar en posesión do nivel de
coñecemento de galego requirido (CELGA 4 ou equivalente).



ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUDE:

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Teo

D./D.ª__________________________________________________________,  de  _____
anos,  con  DNI  _______________________  e  enderezo  en
________________________________________________,  n.º  ____,  piso  ____  C.P.
___________,  da  localidade  _________________________,  con  teléfono
______________, e correo electrónico ________ _________________________

EXPOÑO: 

I.  Que  desexo  participar  na  convocatoria  realizada  polo  Concello  de  Teo para  a
selección  e  contratación,  como  persoal  laboral  interino,  dun/dunha  técnico/a
informático/a, técnico/a medio, subgrupo a2.

II. Que declaro, baixo a miña responsabilidade, reunir todos os requisitos esixidos para
poder participar neste proceso selectivo (referidos á data de finalización do prazo sinalado
para a presentación desta solicitude),  segundo o previsto nas bases reguladoras,  que
coñezo e acepto; declarando, asemade, a veracidade do que aquí expoño, así como dos
datos que figuran nesta instancia, comprométome a xustificalo documentalmente cando
así sexa requirido. 

Polo exposto, SOLICITO: 

Ser admitido/a no dito proceso selectivo, achegando para estes efectos, e con arranxo ao
disposto nas súas bases reguladoras, a seguinte documentación:

− Copia  cotexada  do  DNI,  pasaporte  ou  documento  de  identificación  equivalente  e
acreditativo da miña nacionalidade. 

− Copia cotexada do título requirido para poder formar parte do proceso selectivo, con
arranxo ao sinalado nas bases reguladoras.

− Documento  acreditativo  de  estar  en  posesión  do  CELGA  4,  ou  equivalente,  con
arranxo ao sinalado nas bases reguladoras do proceso selectivo:

Si ____

Non ____ 

− Xustificante de ter aboados os dereitos de exame, ou de estar eximido/a do seu pago.

− Relación  dos  méritos  alegados  (acompañada  dos  xustificantes/documentos
acreditativos destes, con orixinais ou copias cotexadas), e presentados con arranxo á
orde que se fixa nas bases reguladoras.

− Certificado  médico,  en  impreso  oficial  do  Colexio  de  Médicos  e  asinado  por  un
colexiado en exercicio, no que consta expresamente que teño a capacidade funcional
necesaria para o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.

− Como  aspirante  con  discapacidade  formalmente  recoñecida  achego  certificación



acreditativa  de  dita  condición,  nos  termos  do  previsto,  ao  efecto,  nas  bases
reguladoras.

Si ____

Non ____ 

Teo, ____ de ____________ de 2018 

Asdo. …………………………………..



ANEXO II.-TEMARIO

1. A  Constitución  Española  de  1978:  Estrutura.  Especial  referencia  aos  dereitos
fundamentais e liberdades públicas. 

2. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia ao
Goberno da Comunidade Autónoma.

3. Organización territorial do Estado na Constitución: Ideas xerais da Administración
central, autonómica e local.

4. Réxime local español: clases de entidades locais. O municipio. Elementos: territorio
e poboación. Organización municipal. Competencias dos municipios.

5. A provincia. Organización provincial. Competencias das provincias. 

6. O goberno municipal. Clases de órganos. O Pleno da Corporación. O alcalde. Os
tenentes alcalde.  A Xunta de Goberno Local.  As comisións informativas. Outros
órganos  complementarios.  Os  grupos  políticos  municipais.  Municipios  de  gran
poboación:  municipios de aplicación,  organización e funcionamento dos órganos
municipais necesarios e xestión económico- financeira. 

7. Funcionamento dos órganos colexiados do Goberno local. Convocatorias, orde do
día e certificacións.

8. A  potestade  regulamentaria  dos  entes  locais  territoriais.  Ordenanzas  e
regulamentos: clases e procedemento de elaboración e aprobación.

9. Os dereitos das persoas na Lei do procedemento administrativo común.

10.A administración electrónica. Normativa de aplicación. Instrumentos para o acceso
electrónico  ás administracións  públicas:  sedes electrónicas,  canles  e  puntos de
acceso,  identificación  e  autenticación.  A xestión  electrónica  dos  procedementos
administrativos:  rexistros,  comunicacións  e  notificacións  electrónicas.  Esquema
Nacional de Seguridade. Esquema Nacional de Interoperatividade.

11. Instrumentos  para  a  cooperación  entre  administracións  públicas  en  materia  de
administración  electrónica.  Órganos.  Infraestruturas  e  servizos  comúns.
Plataformas de validación e interconexión de redes.

12.Lexislación  sobre  sociedade  da  información  e  sinatura  electrónica.  O  DNI
electrónico.

13.A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e
bo goberno. A transparencia da actividade pública. Dereito de acceso a información
pública: réxime, solicitude, tramitación e resolución, recursos. Bo goberno: ámbito
de  aplicación,  principios,  infraccións  e  sancións,  órgano  competente  e
procedemento, prescrición. O Consello de Transparencia e Bo Goberno: funcións.

14.A  protección  de  datos  de  carácter  persoal.  Normativa  reguladora.  Principios
informadores e dereitos das persoas en materia de protección de datos. A axencia
española de protección de datos.



15.O  acto  administrativo:  Concepto  e  clases.  Elementos  do  acto  administrativo:
suxeito,  obxecto,  causa,  fin  e  forma.  Notificación  e  publicación  dos  actos
administrativos.

16.A eficacia do acto administrativo:  principios  xerais.  Executividade e suspensión.
Procedementos de execución.

17.Nulidade  de  pleno  dereito  e  anulabilidade  dos  actos  administrativos.  Os  actos
administrativos  irregulares.  A  validación,  conservación  e  conversión  dos  actos
administrativos. O erros materiais ou de feito.

18.Revisión  de  oficio  de  actos  nulos  e  anulables:  casos  nos  que  procede.
Procedemento. A impugnación xurisdicional de actos polo propia administración: a
declaración de lesividade. A revogación dos actos administrativos.

19.O procedemento  administrativo:  iniciación,  ordenación,  instrución  e  terminación.
Especial referencia ao silencio administrativo. Termos e prazos.

20.Os  recursos  administrativos:  concepto  e  clases.  Requisitos  xerais.  Materia
recorrible, lexitimación e órgano competente. Recurso de alzada, de reposición e
de revisión. 

Parte específica

1.- A sociedade da información: Lei 56/2007, do 28 de decembro, de medidas de impulso
da sociedade da información.

2.- Identidade e sinatura electrónica: réxime xurídico: Lei 59/2003, do 19 de decembro, de
sinatura electrónica. Regulamento eIDAS. O DNI electrónico.  Certificados electrónicos.
Tarxetas criptográficas.

3.-  Lexislación  sobre  protección  de  datos. Réxime  xurídico.  O  Regulamento  (UE)
2016/679, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tra-
tamento de datos persoais e a libre circulación destes datos. Principios e dereitos. Obri-
gas. O delegado de protección de datos nas administracións públicas. A Axencia Españo-
la de Protección de Datos.

4.- Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Se-
guridade no ámbito da Administración electrónica. Real decreto 951/2015, do 23 de outu-
bro, de modificación do Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esque-
ma Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica. 

5.-Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Inte-
roperabilidade no ámbito da administración electrónica.

6.- Instrumentos para o acceso electrónico ás administracións públicas: sedes electróni-
cas, canais e punto de acceso, identificación e autenticación. Datos abertos. Normativa vi-
xente de rexeitamento da información do sector público.



7.- Factura electrónica: Normativa legal, lexibilidade, autenticidade e integridade, tipos e
avantaxes.

8.- A biblioteca de infraestrutura TI (ITIL): estratexia de servizos, deseño de servizos, tran-
sición de servizos, operación de servizos, mellora continua dos servizos.

9.- Normativa no ámbito da propiedade intelectual. A protección xurídica dos programas
de ordenador. Tipos de licenzas. Software de fontes abertas (FLOSS). 

10.- Instrumentos e órganos para la cooperación entre administracións públicas en mate-
ria de administración electrónica. Infraestruturas e servizos comúns. Plataformas de vali-
dación e interconexión de redes.

11.- Tecnoloxía dos ordenadores: dende os dispositivos móbiles a superordenadores, ar-
quitecturas  escalables  e  de  altas  prestacións.  Benchmarking.  Computación  na  nube.
Compoñentes, funcionalidades e capacidades.

12.- Equipamento hardware. Servidores. Posto de traballo. Dispositivos persoais.

13.- Planificación física e deseño dun centro de proceso de datos Vulnerabilidades, riscos
e protección. Dimensionamento de equipos. Factores que se deben considerar (electrici-
dade, control de acceso, control de presenza, sistema anti-incendios, climatización, siste-
mas de alimentación ininterrompida). 

14.- Mantemento de equipos e instalacións. Tipos de mantemento. Monitorización e xes-
tión de capacidade.

15.- Virtualización de servidores. Virtualización do almacenamento. Virtualización do posto
cliente. Computación baseada en servidor (SBC). Grid Computing. Cloud computing. Gre-
en IT e eficiencia enerxética. 

16.- Xestión da configuración. Xestión de librarías de programas e de medios magnéticos.
Control de cambios e de versións. As linguaxes de control de traballos. As técnicas e fe-
rramentas de operación automática. Control de execución de traballos. Avaliación do ren-
demento. Planificación e análise de carga. Ferramentas e técnicas utilizables.

17.-Sistemas de backup: hardware e software de backup. Estratexias de backup a disco.
Dispoñibilidade da información RPO, RTO. Replicación local e remota, estratexias de re-
cuperación. Plans de continxencia. 

18.- Redundancia hardware. Alta dispoñibilidade a nivel de sistema operativo. Sistemas
de clúster e balanceo de carga. Alta dispoñibilidade en servidores de aplicacións e servi-
dores de bases de datos. Alta dispoñibilidade a nivel de aplicación. Dispoñibilidade en
contornos virtualizados. Plans de continxencia.

19.- Sistemas SAN, NAS e DAS: compoñentes, protocolos, xestión e administración. Vir-
tualización do almacenamento. Xestión de volumes. Almacenamento masivo de datos.



20.- Conceptos de sistemas operativos: características, evolución e tendencias. Carac-
terísticas técnicas e funcionais dos sistemas operativos: Windows e Linux. Sistemas ope-
rativos para dispositivos móbiles. 

21.- Instalación e administración do Sistema operativo e software de base. Funcións e
responsabilidades. 

22.- Administración de sistemas de xestión de bases de datos. Funcións e responsabilida-
des. Administración de datos.

23.- Sistemas de comunicacións móbiles. Xeracións. Solucións de xestión de dispositivos
móbiles (MDM). Xestión de dispositivos alleos (BYOD).

24.- Servidores de mensaxaría. Sistemas de correo. Xestión de servidores proxy. Siste-
mas de directorio LDAP.

25.- Servidores de aplicacións e servidores web. Colectores de aplicacións. Monitoriza-
ción de aplicacións.

26.- Sistemas de xestión documental e de contidos. Xestión e arquivo electrónico de do-
cumentos. Sindicación de contido. Sistemas de xestión de fluxos de traballos. Procura de
información: robots, spiders e outros. Posicionamiento e buscadores (SEO).

27.-  Auditoría Informática:  obxectivos,  alcance e metodoloxía.  Técnicas e ferramentas.
Normas e estándares. Auditoría do ENS e de protección de datos. Auditoría de segurida-
de física.

28.- Seguridade física e lóxica de un sistema de información. Ferramentas de ciberseguri-
dade. Xestión de incidentes. Informática forense.

29.-  Sistemas de xestión da seguridade da información:  normas da serie ISO 27.000.
Centros de operacións de ciberseguridade (CERT/CSIRT). Centro Criptológico Nacional
(CCN) .

30.- Virus e outro software maligno . Ameazas persistentes avanzadas (APT). Tipos. Me-
dios preventivos e reactivos. Sistemas antivirus e de protección. Sistemas de protección
ante malware avanzado (solucións de sandboxing).

31.- Seguridade en contornos de rede privados. Servizos de directorio. Xestión de identi-
dades. Single sign-on. Acceso remoto. VPN. Protección da seguridade nos diferentes ele-
mentos da infraestrutura TIC. 

32.- Plataformas de protección: tornalumes de nova xeración, tornalumes de aplicacións
web, protección ante ataques DDOS, IDSs/IPSs. Sistemas de xestión de eventos e infor-
mación de seguridade (SIEM). Arquitectura de seguridade en redes. Elementos de seguri-
dade para a internet. 



33.- Arquitectura de sistemas cliente-servidor e multicapas: tipoloxías. Compoñentes. Inte-
roperabilidade de compoñentes. Avantaxes e inconvenientes. 

34.- O modelo TCP/IP e o modelo de referencia de interconexión de sistemas abertos 

(OSI) de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamento e encamiña-
mento.

35.- Medios de transmisión guiados e non guiados (sen fíos). Cables metálicos. Cable co-
axial. Fibra óptica. Tipoloxía de redes de cable. 

36.- Redes locais. Tipoloxía. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos
de interconexión. Administración de redes locais. Xestión de usuarios/as. Xestión de dis-
positivos. Monitorización e control de tráfico. Xestión SNMP. 

37.- Principais protocolos de la arquitectura de comunicacións TCP/IP.

38.- Redes conmutadas e de difusión. Conmutación de circuítos e de paquetes. Integra-
ción voz-datos. Protocolos de encamiñamento. Ethernet conmutada. MPLS. Calidade de
servizo (QOS).

39.- A rede Internet: arquitectura de rede. Principios de funcionamento. Servizos: evolu-
ción, estado actual e perspectivas de futuro. Internet das Cousas (IoT).

40.- Redes sen fíos. Protocolos. Características funcionais e técnicas. Sistemas de acce-
so. Modos de operación. Seguridade. Normativa reguladora.


