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UNIVERSIDADE DE VIGO
Resolución do 4 de febreiro de 2005 pola
que se convocan probas selectivas para
a provisión de dúas prazas de técnico espe-
cialista de análise instrumental.

De acordo co disposto nos estatutos da Univer-
sidade de Vigo e co obxecto de atender as nece-
sidades de persoal de administración e servizos desta
universidade.

Este reitorado, en uso das competencias que lle
están atribuídas no artigo 20 da Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro, de universidades, resolve con-
vocar probas selectivas para cubrir dúas prazas de
técnico especialista de análise instrumental, vacan-
tes no seu cadro de persoal consonte as seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Convócanse probas selectivas para cubrir,
mediante contrato en réxime laboral de natureza
indefinida, dúas prazas de técnico especialista de
análise instrumental, do grupo III, ás que se poderán
acumular aqueloutras que se poidan xerar ata o
momento en que o tribunal eleve a proposta definitiva
de aspirantes que superasen o proceso selectivo.

1.2. Resérvase unha praza para ser cuberta pola
quenda de promoción interna. De non cubrirse, acu-
mularase á praza ofertada polo sistema de acceso
xeral libre. Os aspirantes só poderán participar nun-
ha das dúas quendas de acceso: promoción interna
ou acceso xeral libre.

1.3. O procedemento de selección será o de con-
curso-oposición e constará das fases, probas e cua-
lificacións que se especifican no anexo I.

1.4. O programa que rexerá as probas da fase de
oposición é o que se relaciona no anexo II.

1.5. As presentes probas selectivas axustaranse
ao disposto na Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medi-
das para a reforma da función pública, modificada
pola Lei 23/1988, do 28 de xullo; a Lei 4/1988,
do 26 de maio, da función pública de Galicia, modi-
ficada pola Lei 4/1991, e pola Lei 3/1995; ao Real
decreto 364/1995, do 10 de marzo; ao Decreto
95/1991, do 20 de marzo; aos estatutos da Univer-
sidade de Vigo e ao disposto na presente con-
vocatoria.

2. Requisitos dos aspirantes.

2.1. Para seren admitidos á realización das probas
selectivas, os aspirantes, con independencia da
quenda de acceso, deberán posuír todos os requisitos
exixidos nesta base na data de remate do prazo de
presentación de solicitudes e mantelos ata a sinatura
do correspondente contrato.

2.2. Requisitos comúns para todas as quendas de
acceso:

a) Ser español ou nacional dun estado membro
da Unión Europea, nacional do Reino de Noruega
ou da República de Islandia.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descenden-
tes e descendentes do cónxuxe, dos españois e dos
nacionais de países membros da Unión Europea, de
Noruega ou Islandia sempre que non estean sepa-
rados de dereito, menores de vinte e un anos ou
maiores desta idade que vivan ás súas expensas.

b) Ter cumpridos dezaoito anos de idade e non
ter alcanzada a idade de xubilación.

c) Estar en posesión do título de bacharelato, for-
mación profesional de segundo grao ou equivalente;
no caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá
estar en posesión da credencial que acredite a súa
homologación.

d) Ter aboadas as taxas por dereitos de exame.

e) Non padecer enfermidade nin estar afectado
por limitación física ou psíquica que sexa incom-
patible co desempeño das correspondentes funcións.

f) Non ter sido separado ou estar suspendido do
servizo de calquera Administración pública nin inha-
bilitado para o desempeño da función pública por
sentenza firme. Os aspirantes que non teñan nacio-
nalidade española deberán acreditar, igualmente,
non estar sometidos a sanción disciplinaria ou con-
dena penal que impida no seu estado o acceso á
función pública.

2.3. Os aspirantes que concorran ás probas pola
quenda de promoción interna deberán pertencer ao
cadro de persoal laboral fixo da Universidade de
Vigo e a unha categoría profesional distinta á das
prazas obxecto da presente convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. As solicitudes para tomar parte nestas probas
selectivas axustaranse ao modelo que figura como
anexo IV desta convocatoria e dirixiranse ao reitor
da Universidade de Vigo no prazo de 20 días naturais
contados a partir do día seguinte ao da publicación
desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.
Para efectos divulgativos esta convocatoria remítese
tamén ao Diario Oficial de Galicia.

3.2. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral
da Universidade de Vigo (Reitorado, Campus das
Lagoas-Marcosende, 36310-Vigo) ou segundo as res-
tantes formas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común. As solicitudes subscritas no estranxeiro
poderán cursarse a través das representacións diplo-
máticas e consulares españolas correspondentes.
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Os aspirantes non poderán presentar máis dunha
solicitude nin solicitar a súa participación nas probas
selectivas, simultaneamente, en máis dun sistema
de acceso. A contravención dalgunha desta normas
determinará a exclusión dos aspirantes.

3.3. Os dereitos de exame serán de 27 euros e ingre-
saranse na conta corrente 2091-0501-64-3110000201,
Caixa Galicia, O.P.-Vigo. Universidade de Vigo. Taxas.
Forma de pagamento: directamente nas oficinas da citada
entidade, utilizando para isto exclusivamente o impreso
de solicitude (anexo IV), ou mediante transferencia ban-
caria en que deberá constar obrigatoriamente o nome,
apelidos e DNI do interesado, o código L305TEAI e a
categoría técnico especialista de análise instrumental. En
ningún caso a simple presentación da solicitude e o paga-
mento na entidade bancaria suporá a substitución do trá-
mite de presentación en tempo e forma da solicitude
perante o órgano expresado na base 3.2.

Os dereitos de exame serán reintegrados de oficio
aos aspirantes que sexan excluídos definitivamente
da realización das probas selectivas ou cando as
probas non se realicen, sempre que cubrisen os datos
bancarios necesarios para facer a devolución.

3.4. Coa instancia achegarase necesariamente,
sendo motivo de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade;
os aspirantes que non posúan nacionalidade espa-
ñola e teñan dereito a participar deberán presentar
fotocopia do documento que acredite a súa nacio-
nalidade e, de ser o caso, os documentos que acre-
diten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a
expensas ou estar a cargo do nacional doutro Estado
co que teñan o dito vínculo. Así mesmo, deberán
presentar declaración xurada ou promesa de non
estar separado de dereito do seu cónxuxe e, se é
o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas
expensas ou está ao seu cargo.

b) Xustificante de ter aboados os dereitos de exa-
me. Estarán exentos do pagamento os aspirantes cun-
ha discapacidade igual ou superior ao 33% e os
membros de familias numerosas clasificados na cate-
goría especial; os membros de familias numerosas
clasificados na categoría xeral terán unha bonifi-
cación do 50%. Nos tres supostos será necesario
que coa solicitude presenten as respectivas certi-
ficacións que o acrediten.

3.5. Os méritos alegados acreditaranse do seguinte
xeito:

a) Os servizos prestados nas universidades públi-
cas de Galicia acreditaranse mediante certificación
da xerencia ou unidade de persoal correspondente,
referidos á data de remate do prazo de presentación
de solicitudes; o servizo de xestión de persoal da
Universidade de Vigo expedirá, de oficio, certifi-
cacións acreditativas para os efectos da valoración
de méritos da fase de concurso.

b) A formación acreditarase mediante a presen-
tación dos títulos e diplomas correspondentes ou cer-

tificación do órgano competente de estar en con-
dicións de obtelos na data de remate do prazo de
presentación de solicitudes.

c) De conformidade co establecido na base 6.5
da convocatoria, os aspirantes quedarán exentos da
realización da proba previa de acreditación do coñe-
cemento do castelán, se coa solicitude achegan copia
compulsada dos diplomas básico ou superior de
español como lingua estranxeira ou do certificado
de aptitude de español para estranxeiros expedido
polas escolas oficiais de idiomas. Noutro caso sera-
lles de aplicación o previsto na devandita base.

3.6. Os aspirantes deberán indicar a quenda pola
que solicitan acceder no recadro nº 2. Os que teñan
algunha minusvalidez poderán solicitar no recadro
nº 6 as adaptacións de tempos e medios que con-
sideren necesarias para a realización das probas.
Os que prestasen servizos na Universidade de Vigo
deberán facelo constar no recadro nº 16, para que
se lles emita de oficio a certificación prevista na
base 3.5 a).

3.7. Os erros de feito que puidesen advertirse,
poderán emendarse en calquera momento, de oficio
ou por pedimento do interesado. Os aspirantes que-
dan vinculados aos datos que fixesen constar nas
súas solicitudes, podendo unicamente demandar a
súa modificación mediante escrito motivado, dentro
do prazo establecido na base 3.1. Transcorrido este
prazo non se admitirá ningún pedimento desta natu-
reza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada
e discrecionalmente apreciada pola universidade.

4. Admisión de aspirantes.

4.1. Transcorrido o prazo de presentación de soli-
citudes o reitor da Universidade de Vigo ditará reso-
lución, no prazo máximo dun mes, que se publicará
no Diario Oficial de Galicia, declarando aprobada
a lista provisional de aspirantes admitidos e excluí-
dos, con expresión das causas que motivaron a exclu-
sión e o prazo de emenda dos posibles defectos,
que será de 10 días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da publicación da devandita resolución.

4.2. Os aspirantes que, dentro do prazo sinalado,
non emenden a exclusión ou aleguen a omisión, xus-
tificando o seu dereito a seren incluídos na relación
de admitidos, serán definitivamente excluídos da
realización das probas.

Na resolución definitiva, que se publicará no Dia-
rio Oficial de Galicia, indicarase así mesmo o lugar,
data e hora de celebración do primeiro exercicio
e contra ela, previa comunicación a este reitorado,
poderase interpoñer recurso contencioso-adminis-
trativo de acordo co previsto na Lei 30/1992.

4.3. En todo caso co obxecto de evitar erros e,
no suposto de se produciren, para posibilitar a súa
emenda en tempo e forma, os aspirantes comprobarán
non só que non figuran na lista de excluídos, senón
que os seus nomes constan correctamente na relación
de admitidos.
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5. Tribunal.
5.1. O tribunal cualificador destas probas é o que

figura no anexo III desta convocatoria e terá a cate-
goría terceira das recollidas no Decreto 144/2001,
do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño).

5.2. Os membros do tribunal deberán absterse de
intervir, notificándollo ao reitor da universidade,
cando concorran neles circunstancias das previstas
no artigo 28 da Lei 30/1992 ou se tivesen participado
en tarefas de preparación de aspirantes a probas
selectivas dentro dos cinco anos anteriores á publi-
cación desta convocatoria.

O presidente poderá solicitar dos membros do tri-
bunal declaración expresa de non se encontrar incur-
sos nas circunstancias previstas nos artigos 28 e
29 da Lei 30/1992.

Así mesmo os aspirantes poderán recusar os mem-
bros do tribunal cando concorran as circunstancias
citadas.

5.3. Logo da convocatoria do presidente, consti-
tuirase o tribunal coa asistencia da maioría dos seus
membros titulares ou suplentes. Nesta sesión, o tri-
bunal acordará as decisións que lle correspondan
para o correcto desenvolvemento das probas selec-
tivas.

5.4. Para os efectos de realización de sesións, deli-
beracións e adopcións de acordos, requirirase a asis-
tencia dos membros do tribunal especificada no pun-
to anterior.

5.5. O tribunal resolverá as dúbidas que puidesen
xurdir na aplicación destas normas, así como o que
se deba facer nos casos non previstos. O procede-
mento de actuación do tribunal axustarase ao dis-
posto na Lei 30/1992.

5.6. O tribunal poderá dispoñer a incorporación
aos seus traballos de asesores especialistas para as
probas correspondentes aos exercicios que estime
pertinentes, limitándose os ditos asesores a prestar
colaboración nas súas especialidades técnicas. A
designación de tales asesores elevarase ao reitor da
Universidade de Vigo e seralles de aplicación o pre-
visto na base 5.2.

5.7. O tribunal cualificador adoptará as medidas
precisas naqueles casos en que resulte necesario,
de forma que os aspirantes con minusvalidez gocen
de similares condicións para a realización dos exer-
cicios ao resto dos aspirantes. Para as persoas con
minusvalideces que soliciten na forma prevista na
base 3.6. estableceranse as adaptacións posibles en
tempo e medios. Para tal efecto, o tribunal poderá
solicitar xustificación documental dos aspirantes e
os informes sanitarios ou técnicos correspondentes.

5.8. O tribunal adoptará as medidas oportunas para
garantir que os exercicios escritos que non deban
ser lidos sexan corrixidos sen que se coñeza a iden-
tidade dos aspirantes e excluirá a aqueles opositores
que consignen nas follas de exame marcas ou signos
que permitan coñecer a súa identidade.

5.9. Para efectos de comunicacións e demais inci-
dencias, o tribunal terá a súa sede no reitorado da
Universidade de Vigo, campus das Lagoas-Marco-
sende, teléfono 986 812 000 (centraliña) e 986 813
762 (Servizo de Recursos Humanos).

5.10. En ningún caso o tribunal poderá aprobar
nin declarar que superaron as probas selectivas un
número superior de aspirantes ao das prazas con-
vocadas. Calquera proposta de aprobados que con-
traveña o establecido será nula de pleno dereito.

6. Desenvolvemento dos exercicios.

6.1. A orde de actuación dos aspirantes iniciarase
alfabeticamente polo primeiro da letra W, de con-
formidade coa resolución da Consellería de Presi-
dencia, Relacións Institucionais e Administración
Pública do 26 de xaneiro de 2005 (DOG do 2 de
febreiro).

6.2. Os aspirantes serán convocados para cada
exercicio nun único chamamento quedando decaídos
no seu dereito os que non comparezan, agás nos
casos de forza maior, debidamente xustificados e
libremente considerados polo tribunal. En calquera
momento os aspirantes poderán ser requiridos polo
tribunal coa finalidade de acreditar a súa identidade.

6.3. O primeiro exercicio da fase de oposición rea-
lizarase a partir do 1 de xuño de 2005. A publicación
dos sucesivos anuncios de realización dos exercicios
será efectuada polo tribunal nos lugares onde se
realizase o anterior, así como na sede do tribunal
e por calquera outro medio que se xulgue conve-
niente para facilitar a súa máxima divulgación, con
48 horas de antelación, polo menos, á data sinalada
para a súa iniciación.

6.4. O tribunal poderá acordar a inclusión de pre-
guntas de reserva que necesariamente deberán ser
contestadas polos aspirantes. Os exercicios para a
quenda de promoción interna realizaranse de xeito
separado e con anterioridade aos de acceso xeral
libre.

6.5. Os aspirantes de nacionalidade estranxeira,
previamente á realización dos exercicios da fase de
oposición, deberán acreditar o coñecemento do cas-
telán, ben mediante a presentación dos diplomas
e certificacións relacionadas na base 3.5.c), ben
mediante a superación dunha proba que se axustará
aos contidos establecidos no R.D. 826/1988, do 20
de xullo, e na cal se comprobará que posúen un
nivel axeitado de comprensión e expresión oral e
escrita. A non superación desta proba impedirá a
realización dos exercicios da fase de oposición.

6.6. En calquera momento do proceso selectivo,
se o tribunal tivese coñecemento de que algún dos
aspirantes carece dos requisitos exixidos pola pre-
sente convocatoria, logo da audiencia ao interesado,
deberá propoñer a súa exclusión ao reitor da Uni-
versidade de Vigo, comunicándolle tamén as inexac-
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titudes e falsidades formuladas polo aspirante na
solicitude para os efectos procedentes.

7. Lista de aprobados.

7.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de
oposición, o tribunal fará pública nos lugares da
súa realización e no reitorado a relación de aspi-
rantes que os superasen, con indicación da pun-
tuación obtida e do documento nacional de iden-
tidade.

7.2. Rematada a fase de oposición, e para os aspi-
rantes que a superasen, o tribunal fará públicos os
puntos obtidos na fase de concurso, que en ningún
caso poderán sumarse para os efectos de superar
os exercicios da oposición.

A cualificación final do proceso selectivo virá dada
pola suma das puntuacións obtidas na fase de opo-
sición e, de ser o caso, na fase de concurso. No
caso de empate, terá preferencia o candidato con
maior puntuación no conxunto da fase de oposición;
de persistir, dirimirase a prol da maior puntuación
no primeiro e segundo exercicio da fase de oposición.
De manterse dirimirase finalmente por sorteo entre
os aspirantes igualados.

O tribunal fará pública para cada sistema de acceso
a lista de aspirantes que, segundo a orde de pun-
tuación acadada por cada un deles, fosen seleccio-
nados, que en ningún caso poderá conter un número
de candidatos superior ao das prazas convocadas.
Os opositores que non se atopen incluídos nas res-
pectivas relacións terán a consideración de non
aptos.

7.3. Rematado o proceso selectivo, o presidente
do tribunal elevará ao reitor a relación definitiva
de aspirantes aprobados segundo o respectivo sis-
tema de acceso e por orde de puntuación, na cal
constarán as cualificacións da fase de concurso, se
é o caso, e de cada un dos exercicios da fase de
oposición, e a suma total.

7.4. Coa finalidade de configurar a correspondente
lista de agarda, unha vez rematado o proceso selec-
tivo o tribunal remitiralle á xerencia a relación de
aspirantes que superasen, polo menos, un dos exer-
cicios obrigatorios, ordenados segundo as puntua-
cións obtidas en ambas as fases.

8. Presentación de documentos.

8.1. No prazo de 20 días naturais a partir do seguin-
te a aquel en que se fagan públicas as relacións
definitivas de aprobados, estes deberán presentar
no rexistro xeral da Universidade de Vigo os seguin-
tes documentos:

a) Fotocopia do título académico; no caso de titu-
lación estranxeira, presentarase credencial da súa
homologación, de non tela presentado anteriormente.

b) Declaración xurada ou promesa de non estar
separado mediante expediente disciplinario de nin-

gunha Administración pública, nin atoparse inha-
bilitado para o exercicio de funcións públicas.

Os aspirantes que non posúan a nacionalidade
española deberán presentar declaración xurada ou
promesa de non estar sometidos a sanción disci-
plinaria ou condena penal que impida no seu Estado
o acceso á función pública.

c) Certificado médico oficial de non padecer enfer-
midade nin estar afectado por limitación física ou
psíquica que imposibilite o desempeño das corres-
pondentes funcións.

d) Os aspirantes que fixesen valer a súa condición
de minusválidos deberán presentar certificación dos
órganos competentes de sanidade ou servizos sociais
da administración que corresponda, que acredite tal
condición e igualmente a compatibilidade co desem-
peño das tarefas e funcións corrrespondentes.

8.2. Os que tivesen a condición de persoal laboral
fixo da Universidade de Vigo estarán exentos de
xustificar documentalmente as condicións e demais
requisitos xa probados para acceder ao seu anterior
posto.

8.3. Os que dentro do prazo fixado, agás caso de
forza maior debidamente xustificado, non presen-
tasen a documentación ou do exame dela se deducise
que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base
2, non poderán ser contratados, como consecuencia
do proceso, como persoal laboral fixo da Univer-
sidade de Vigo e quedarán anuladas as súas actua-
cións, sen prexuízo da responsabilidade en que tive-
sen incorrido por falsidade na solicitude inicial, for-
mulándose proposta a prol do candidato seguinte
na orde de prelación, sempre que tivese superada
a fase de oposición.

8.4. Os aspirantes seleccionados deberán superar
satisfactoriamente un período de proba dun mes,
de conformidade co previsto no I convenio colectivo
para o persoal laboral da Universidade de Vigo e
no Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo
(BOE do 29 de marzo), polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

9. Norma derradeira.

Esta convocatoria e as súas bases vinculan a Admi-
nistración, o tribunal encargado de xulgar as probas
e os que participen nelas.

A convocatoria e cantos actos administrativos deri-
ven dela e da actuación do tribunal poderán ser
impugnados nos casos e na forma establecidos na
Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común. Ademais,
a Universidade de Vigo poderá, se é o caso, proceder
á revisión das resolucións do tribunal consonte o
previsto na devandita lei.

Vigo, 4 de febreiro de 2005.

Domingo Docampo Amoedo
Reitor da Universidade de Vigo
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ANEXO I
Exercicios valoración

A) Fase de oposición.

A fase de oposición estará constituída polos
seguintes exercicios:

Primeiro.-Consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario de preguntas tipo test, con 4 respostas
alternativas, das que só unha será correcta, baseado
na primeira parte do programa que figura como
anexo II. O tempo máximo de realización será de
90 minutos. Terá carácter obrigatorio e eliminatorio.

Segundo.-Consistirá en resolver por escrito supos-
tos prácticos baseados na primeira parte do pro-
grama. O tempo máximo de realización será de 180
minutos. Terá carácter obrigatorio e eliminatorio.

Terceiro.-Só para a quenda de acceso xeral libre.
Terá carácer obrigatorio e non eliminatorio.

a) Consistirá nunha proba tipo test sobre a lingua
galega. O tempo máximo de realización será de 20
minutos.

b) Consistirá en contestar por escrito a un cues-
tionario de preguntas tipo test, con 4 respostas alter-
nativas, das que só unha será correcta, baseado na
segunda parte do programa. O tempo máximo de
realización será de 20 minutos.

Cualificación dos exercicios.

Nos exercicios tipo test cada resposta errónea des-
contará o 25% do valor da resposta correcta.

A) Promoción interna:

1º exercicio.-Cualificarase cun máximo de 45 pun-
tos, sendo necesario obter 22,5 puntos para superalo.

2º exercicio.-Cualificarase cun máximo de 40 pun-
tos, sendo necesario obter 20 puntos para superalo.

B) Acceso xeral libre:

1º exercicio.-Cualificarase cun máximo de 40 pun-
tos, sendo necesario obter 20 puntos para superalo.

2º exercicio.-Cualificarase cun máximo de 35 pun-
tos, sendo necesario obter 17,5 puntos para superalo.

3º exercicio.-Cualificarase cun máximo de 10 pun-
tos, distribuídos como segue:

a) Galego: cualificarase cun máximo de 4 puntos.

b) Test: cualificarase cun máximo de 6 puntos.

B) Fase de concurso.

a) Promoción interna:

1. Antigüidade nas universidades públicas de Gali-
cia, certificada pola xerencia ou unidade de persoal
respectiva, a razón de 0,105 puntos por mes tra-
ballado, ata un máximo de 10 puntos.

2. Formación relacionada coa categoría da praza,
acreditada suficientemente e impartida por centros

e organismos oficiais, incluídas as materias cursadas
para a obtención de títulos oficiais superiores ó exixi-
do pola convocatoria ou afíns. Cualificarase cun
máximo de 5 puntos.

b) Acceso xeral libre :

1. Experiencia: valorarase o desempeño de postos
da mesma categoría có da praza convocada nas uni-
versidades públicas de Galicia, certificada pola
Xerencia ou unidade de persoal respectiva, a razón
de 0,167 puntos por mes traballado, ata un máximo
de 10 puntos.

2. Formación relacionada coa categoría da praza,
acreditada suficientemente e impartida por centros
e organismos oficiais, incluídas as materias cursadas
para a obtención de títulos oficiais superiores ao
exixido pola convocatoria ou afíns. Cualificarase cun
máximo de 5 puntos.

ANEXO II

Programa

Primeira parte.

Bloque 1: Espectroscopia atómica analítica.

A. Espectroscopia de absorción atómica.

1. Fundamentos da absorción atómica.

2. Compoñentes do espectrofotómetro de absorción
atómica e as súas funcións: fontes de radiación, ato-
mizadores, sistemas ópticos, detectores.

3. Técnicas de calibración.

4. Interferencias: químicas, espectrais.

5. Preparación de mostras.

B. Espectrometría óptica de emisión atómica
mediante plasma ensamblado indutivamente:
ICP-AES (ICP-OES).

1. Fundamentos da espectrometría de emisión
atómica.

2. Compoñentes dun espectrómetro de emisión
mediante ICP.

3. Interferencias no plasma de argón.

4. Técnicas de calibración.

5. Preparación de mostras.

C. Técnicas de preparación de mostras para análise
elemental inorgánico:

1. Procedementos de disolución mediante ataque
ácido.

2. Procedementos de disolución mediante fusión
con sales alcalinas.

Bloque 2: técnicas cromatográficas:

1. Fundamentos da cromatografía.
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2. Cromatografía de gases: instrumentación, com-
poñentes e métodos de calibración.

3. Cromatografía de líquidos: instrumentación,
compoñentes e métodos de calibración.

4. Métodos de preparación de mostras para apli-
cacións en alimentación e ambiente.

5. Análise cualitativa e cuantitativa.

Bloque 3: espectroscopia UV-VIS e FTIR:

A. Espectrometría de IR.

1. Fundamentos da espectroscopia de IR.

2. Compoñentes do espectrómetro de IR.

3. Espectrometría de IR mediante transformada
de Fourier.

4. Preparación de mostras.

B. Espectrometría de UV-VIS.

1. Fundamentos da espectroscopia de UV-VIS.

2. Compoñentes do espectrómetro de UV-VIS.

3. Análise cualitativa e cuantitativa.

4. Análise mediante inxección de fluxo segmentado
ensamblado a detección colorimétrica: métodos e
aplicacións.

Bloque 4: análise elemental orgánica.

1. Fundamentos da técnica.

2. Compoñentes dun analizador elemental e as súas
funcións.

3. Determinación de CHN, CHNS e O.

Bloque 5: conceptos en química analítica.

1. Termos e definicións.

2. Unidades de medida.

3. Estatísticas.

4. Límite de detección.

5. Seleccións de técnicas en función dos ele-
mentos.

Bloque 6: seguridade e prevención de riscos
laborais.

1. R.D. 664/1997, do 12 de maio, sobre protección
dos traballadores contra os riscos relacionados coa
exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.

2. R.D. 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección
da saúde e seguridade dos traballadores contra os
riscos relacionados cos axentes químicos durante
o traballo.

Segunda parte.

1. A Lei do Estatuto dos traballadores: disposicións
xerais. O contrato de traballo. Modificación, sus-
pensión e extinción do contrato de traballo.

2. O procedemento administrativo común. Órganos
das administracións públicas. Os interesados. A acti-
vidade das administracións. Disposicións xerais
sobre os procedementos administrativos.

3. A Lei orgánica de universidades: títulos pre-
liminar, I, II, capítulo I do título III e X.

4. Os estatutos da universidade de Vigo. Natureza
e estrutura da universidade. Órganos de goberno.
A comunidade universitaria.

5. Clases e réxime xurídico do persoal de admi-
nistración e servizos da Universidade de Vigo. O
I convenio colectivo do persoal laboral da Univer-
sidade de Vigo.

6. Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais
e modificacións introducidas pola Lei 54/2003, do
12 de decembro.

ANEXO III

Tribunal

Titular.

Presidente: Ángel Rodríguez de Lera, director do
Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investi-
gación, da Universidade de Vigo.

Vogais:

Ezequiel Vázquez López, profesor titular de uni-
versidade. Universidade de Vigo.

María Victoria Aloso Crespo, técnico especialista
en biblioteca en representación do Comité Inter-
centros.

María José Montero Vilariño, oficial de laboratorio
en representación do Comité Intercentros.

Secretario: Jorge Millos Alfeirán, técnico superior
de análise instrumental da Universidade de Vigo,
que actuará con voz e voto.

Suplente.

Presidente: Manuel Reigosa Roger, catedrático de
universidade. Universidade de Vigo.

Vogais:

Carlos Bendicho Hernández, catedrático de uni-
versidade. Universidade de Vigo.

Aser Ángel Fernández Rey, técnico especialista
en biblioteca en representación do Comité Inter-
centros.

Margarita Sandra Rúa Santervás, técnico especia-
lista en nefelometría e susceptibilidade magnética
en representación do Comité Intercentros.

Secretario: Manuel Marcos García, técnico supe-
rior de análise instrumental da Universidade de
Vigo, que actuará con voz e voto.
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Resolución do 4 de febreiro de 2005 pola
que se convocan probas selectivas para
a provisión de dúas prazas de técnico espe-
cialista de bioloxía.

De acordo co disposto nos estatutos da Univer-
sidade de Vigo e co obxecto de atender as nece-
sidades de persoal de administración e servizos desta
universidade.

Este reitorado, en uso das competencias que lle
están atribuídas no artigo 20 da Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro, de universidades, resolve con-
vocar probas selectivas para cubrir dúas prazas de
técnico especialista de bioloxía, vacantes no seu
cadro de persoal consonte as seguintes

Bases da convocatoria
1. Normas xerais.
1.1. Convócanse probas selectivas para cubrir,

mediante contrato en réxime laboral de natureza
indefinida, dúas prazas de técnico especialista de
bioloxía, do grupo III, ás cales se poderán acumular
aqueloutras que se poidan xerar ata o momento en
que o tribunal eleve a proposta definitiva de aspi-
rantes que superaren o proceso selectivo.

1.2. Resérvase unha praza para ser coberta pola
quenda de promoción interna. De non cubrirse, acu-
mularase á ofrecida polo sistema de acceso xeral
libre. Os aspirantes só poderán participar nunha das
dúas quendas de acceso: promoción interna ou acce-
so xeral libre.

1.3. O procedemento de selección será o de con-
curso-oposición e constará das fases, probas e cua-
lificacións que se especifican no anexo I.

1.4. O programa que rexerá as probas da fase de
oposición é o que se relaciona no anexo II.

1.5. As presentes probas selectivas axustaranse
ao disposto na Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medi-
das para a reforma da función pública, modificada
pola Lei 23/1988, do 28 de xullo; á Lei 4/1988,
do 26 de maio, da función pública de Galicia, modi-
ficada pola Lei 4/1991, e pola Lei 3/1995; ao Real
decreto 364/1995, do 10 de marzo; ao Decre-
to 95/1991, do 20 de marzo; aos estatutos da Uni-
versidade de Vigo e ao disposto nesta convocatoria.

2. Requisitos dos aspirantes.
2.1. Para seren admitidos á realización das probas

selectivas, os aspirantes, con independencia da
quenda de acceso, deberán posuír todos os requisitos
exixidos nesta base na data de remate do prazo de
presentación de solicitudes e mantelos ata a sinatura
do correspondente contrato.

2.2. Requisitos comúns para todas as quendas de
acceso:

a) Ser español ou nacional dun Estado membro
da Unión Europea, nacional do Reino de Noruega
ou da República de Islandia.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descenden-
tes e descendentes do cónxuxe, dos españois e dos
nacionais de países membros da Unión Europea, de
Noruega ou Islandia sempre que non estean sepa-
rados de dereito, menores de vinte e un anos ou
maiores desta idade que vivan ás súas expensas.

b) Ter cumprido dezaoito anos de idade e non
ter alcanzado a idade de xubilación.

c) Estar en posesión do título de bacharel, for-
mación profesional de segundo grao ou equivalente;
no caso de titulacións obtidas no estranxeiro debe-
rase estar en posesión da credencial que acredite
a súa homologación.

d) Ter aboado as taxas por dereitos de exame.

e) Non padecer enfermidade nin estar afectado
por limitación física ou psíquica que sexa incom-
patible co desempeño das correspondentes funcións.

f) Non ter sido separado ou estar suspendido do
servizo de calquera Administración pública nin inha-
bilitado para o desempeño da función pública por
sentenza firme. Os aspirantes que non teñan nacio-
nalidade española deberán acreditar, igualmente,
non estar sometidos a sanción disciplinaria ou con-
dena penal que impida no seu Estado o acceso á
función pública.

2.3. Os aspirantes que concorran ás probas pola
quenda de promoción interna deberán pertencer ao
cadro de persoal laboral fixo da Universidade de
Vigo e a unha categoría profesional distinta á das
prazas obxecto desta convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. As solicitudes para tomar parte nestas probas
selectivas axustaranse ao modelo que figura como
anexo IV desta convocatoria e dirixiranse ao reitor
da Universidade de Vigo no prazo de 20 días naturais
contados a partir do día seguinte ao da publicación
desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.
Para os efectos divulgativos esta convocatoria remí-
tese tamén ao Diario Oficial de Galicia.

3.2. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral
da Universidade de Vigo (Reitorado, Campus das
Lagoas-Marcosende, 36310-Vigo) ou segundo as res-
tantes formas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común. As solicitudes subscritas no estranxeiro
poderán cursarse a través das representacións diplo-
máticas e consulares españolas correspondentes.

Os aspirantes non poderán presentar máis dunha
solicitude nin solicitar a súa participación nas probas
selectivas, simultaneamente, en máis dun sistema
de acceso. A contravención dalgunha desta normas
determinará a exclusión dos aspirantes.

3.3. Os dereitos de exame serán de 27 euros e ingre-
saranse na conta corrente nº 2091-0501-64-3110000201,
Caixa Galicia, O.P.-Vigo. Universidade de Vigo. Taxas.
Forma de pagamento: directamente nas oficinas da citada
entidade, utilizando para iso exclusivamente o impreso
de solicitude (anexo IV), ou mediante transferencia ban-
caria en que deberá constar obrigatoriamente o nome,
apelidos e DNI do interesado, o código L305TEB e a
categoría técnico especialista de bioloxía. En ningún caso
a mera presentación da solicitude e o pagamento na enti-
dade bancaria suporá a substitución do trámite de pre-
sentación en tempo e forma da solicitude perante o órgano
expresado na base 3.2.


