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Obxectivo da convocatoria
Unha convocatoria é un anuncio
que informa dun proceso de selección.

Este documento é a convocatoria
de dúas bolsas de formación práctica
para persoas con discapacidade intelectual
na Valedora do Pobo.

Unha bolsa é unha axuda económica
para facer formación ou investigación.
Neste caso, as bolsas son para realizar formación práctica
na Valedora do Pobo.

A Valedora do Pobo
é un alto cargo do Parlamento de Galicia
que defende os dereitos e liberdades
dos e das cidadáns de Galicia.

Estas dúas bolsas serán
para as persoas con discapacidade intelectual
que cumpran os requisitos da convocatoria
e teñan a maior puntuación
nos méritos que solicita a convocatoria.
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Os méritos son os datos
que teñen en conta na convocatoria,
por exemplo, os cursos e as prácticas que fixeches.

A Valedora do Pobo conta co apoio
de FADEMGA Plena inclusión Galicia
para a organización destas bolsas.

Esta convocatoria ten como obxectivo mellorar
a participación das persoas con discapacidade intelectual
na sociedade.
Tamén quere mellorar o acceso ao traballo
das persoas con discapacidade intelectual.

A convocatoria segue as seguintes normas legais:


Constitución Española.

 Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade
e a súa inclusión social.
Esta convocatoria de bolsas de formación práctica
publícase no Diario Oficial de Galicia
e na páxina web da Valedora do Pobo.

A páxina web da Valedora do Pobo é a seguinte:

https://www.valedordopobo.gal/
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Requisitos das persoas solicitantes
As persoas solicitantes das bolsas
teñen que cumprir uns requisitos
para poder pedir unha destas bolsas de formación.

Os requisitos son os seguintes:


Nacionalidade:

Debes cumprir 1 destes requisitos:
o Tes que ter nacionalidade española.

o Tes que ter nacionalidade dun país da Unión Europea.
A Unión Europea é un grupo de 27 países
que comparten un goberno e unha moeda común.

o Tes que ter a nacionalidade dun país
que teña un acordo con España
para que os seus cidadáns
podan moverse de forma libre por España.



Discapacidade intelectual:
Tes que ter un certificado de discapacidade intelectual
cunha porcentaxe de 33 ou máis.
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Idade:
Tes que ter 18 anos ou máis.



Formación profesional:
Tes que ter un título de formación profesional.



Experiencia laboral:
Non podes ter traballado no último ano.
Se traballaches no último ano
so podes ter traballado 3 meses como máximo.

O último ano cóntase
dende o día 30 de xuño
que é o día no que saiu publicada
no Diario Oficial de Galicia.



Outras bolsas:
Non podes ter outra bolsa ou formación práctica
pagada por algunha administración pública.
no último ano.

O último ano cóntase
dende o día 30 de xuño
que é o día no que saiu publicada
no Diario Oficial de Galicia.
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A Valedora do Pobo convocou dúas bolsas
para persoas con discapacidade psíquica
no mes de xullo do ano 2021.
As persoas que se presentaron á convocatoria de bolsas
para persoas con discapacidade psíquica
non poden presentarse a esta convocatoria.
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Información sobre as bolsas


Duración das bolsas:
As bolsas teñen unha duración de 10 meses
e non poderán durar máis tempo.



Importe das bolsas:

As persoas que consigan as bolsas
cobrarán 600 euros brutos.
Isto significa, que as persoas que consigan as bolsas
cobrarán un pouco menos de 600 euros
porque teñen que pagar os impostos que lles tocan.



Dereitos das persoas que consigan as bolsas:

As persoas que consigan as bolsas
teñen dereito a un certificado ao final da formación práctica.

A Valedora do Pobo dará de alta na Seguridade Social
ás persoas que consigan as bolsas
durante os 10 meses que duran as bolsas.

Isto significa, que as persoas terán dereito
a atención médica e a baixas médicas
durante a formación práctica.

As persoas que consigan as bolsas
tamén terán un seguro de falecemento
e invalidez permanente por accidente
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durante o tempo que duran as bolsas.

Isto significa, que as persoas teñen dereito
a unha axuda económica
se teñen un accidente grave ou morren
durante a formación práctica.



Organización das bolsas:
As dúas persoas que consigan as bolsas
farán a formación práctica na Valedora do Pobo
ao mesmo tempo.

As bolsas non son un contrato de traballo
coa Valedora do Pobo.

A Xefatura de Servizo de Administración e Persoal
da Valedora do Pobo
encargarase de organizar a formación práctica
das persoas que consigan as bolsas.

As prácticas teñen unha duración
de 15 horas á semana.

As persoas farán as prácticas na Valedora do Pobo
durante 3 horas ao día
de luns a venres.
Tamén poden facer 5 horas en 3 días da semana.
As persoas farán as prácticas
no horario de 8 da maña a 3 da tarde.

As persoas que consigan as bolsas
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teñen dereito a non traballar os días festivos,
teñen dereito ás vacacións que lles toquen
e a permisos por motivos persoais.

As persoas só poden faltar á formación práctica
por causa xustificada
2 horas de cada 10 horas da formación ao mes.
Se unha persoa falta máis horas ao mes
pode perder a bolsa de formación práctica.

A persoa pode faltar máis horas
só se ten unha baixa médica.

Os preparadores laborais
de FADEMGA Plena inclusión Galicia
valorarán as tarefas que van facer as persoas
durante a formación práctica.

As persoas que consigan as bolsas
terán adaptacións nas normas da formación,
os apoios que necesiten na formación práctica
e a axuda dos preparadores laborais.
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Solicitudes


Documentos a presentar:
Para pedir unha destas bolsas
tes que presentar os seguintes documentos:
o Modelo de solicitude de bolsas.
Este documento é o Anexo I desta convocatoria.
Un anexo é un documento
que aparece ao final dunha convocatoria.
Podes ver o Anexo I na páxina 24 desta convocatoria.
Tes que cubrir o modelo de solicitude e firmalo.
Na solicitude firmas que non traballaches no último ano
ou que so traballaches 3 meses como máximo.
Tamén firmas que non tiveches outra bolsa
ou formación práctica
dunha administración no último ano.
o Acreditación de méritos.
Este documento é o Anexo II desta convocatoria.
Podes ver o Anexo II na páxina 26 desta convocatoria.
Tes que cubrir neste documento
os teus méritos para a convocatoria.

Nos cursos tes que por as horas do curso
ou os meses ou anos de duración do curso.
o Copia do teu DNI
ou copia doutro documento que che identifique.

o Certificado de discapacidade.
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As persoas que revisan as solicitudes
poden pedirche outros documentos.
Tes que demostrar que os documentos que presentas
son auténticos.



Prazo de presentación:
Tes de prazo para presentar a documentación
10 días hábiles dende o día que a convocatoria
saíu publicada no Diario Oficial de Galicia.
Os días hábiles son todos os días da semana,
excepto sábados, domingos e festivos.

Rematado o prazo para presentar a documentación
as persoas que revisan as solicitudes
comproban que compres os requisitos da convocatoria.
Se quedas fora da convocatoria
por non cumprir os requisitos
tes 10 días hábiles para presentar unha reclamación.
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Lugar de presentación:

Podes presentar os documentos para pedir estas bolsas
no rexistro da Valedora do Pobo.
A dirección do rexistro de Valedora do Pobo
é a seguinte:
Rexistro da Valedora do Pobo
Rúa Hórreo número 65
Santiago de Compostela

Tamén podes presentar os documentos
nos seguintes lugares:
o Oficinas de rexistro da Xunta de Galicia
o Deputacións provinciais
o Oficinas de Correos
o Concellos
o Consulados de España
se estás no estranxeiro.
Un consulado é unha oficina
que representa a España noutro país.
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Valoración de méritos

As dúas bolsas da Valedora do Pobo
serán para as persoas
que cumpran os requisitos da convocatoria
e teñan a maior puntuación
nos méritos que solicita esta convocatoria.

Tes que cubrir os teus méritos
no Anexo II deste convocatoria.
As persoas que revisan os méritos
só contarán os méritos recollidos no Anexo II.
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Os puntos por cada mérito son os seguintes:

Formación profesional:

Por formación profesional podes conseguir
5 puntos como máximo.



Consegues 2 puntos
por un título de formación profesional básica.



Consegues 3 puntos

por un título de formación profesional de grao medio
ou por un certificado de profesionalidade
de formación profesional de grao medio.



Consegues 4 puntos
por un título de formación profesional de grao superior.

Se a túa formación profesional é da rama administrativa
tes 1 punto máis.

As persoas que revisan os méritos poden pedirche
que presentes o título ou certificado
da túa formación profesional.
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Cursos e prácticas laborais:

Por cursos e prácticas laborais podes conseguir
10 puntos como máximo.

Os cursos de formación deben ser organizados ou validados
por institutos, escolas oficiais
e organizacións que defenden
os dereitos das persoas con discapacidade.

Tamén poden ser cursos organizados e validados
por axentes sociais
por exemplo cursos dos sindicatos.

As prácticas laborais
organizadas ou validadas por organismos públicos
contarán como os cursos de formación.
As prácticas que fas na formación profesional
non contarán como cursos de formación.
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Por cursos e prácticas laborais
consegues os seguintes puntos:

- 0,10 puntos por cada curso ou prácticas
sen horas de duración no diploma.

- 0,25 puntos por cada curso ou prácticas
de 12 a 20 horas de duración.

- 0,50 puntos por cada curso ou prácticas
de 21 a 40 horas de duración.

- 0,75 puntos por cada curso ou prácticas
de 41 a 60 horas de duración.

- 1 punto por cada curso ou prácticas
de 61 a 90 horas de duración.

- 1,25 puntos por cada curso ou prácticas
de 91 a 120 horas de duración.

- 2 puntos por cada curso ou prácticas
de 121 a 300 horas de duración.
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- 5 puntos por cada curso ou prácticas
de 301 a 600 horas de duración.

- 7 puntos por cada curso ou prácticas
de máis de 600 horas de duración.

Se no diploma dun curso ou das prácticas
aparece a duración en anos
contará como 600 horas de duración.

Se no diploma dun curso ou das prácticas
aparece a duración en meses
cada mes contará 60 horas de duración.

As persoas que revisan os méritos poden pedirche
documentos para comprobar
a duración dos cursos ou das prácticas
que escribes no Anexo II.

Un curso polo que conseguiches
un certificado de profesionalidade
pode contar como curso
ou como formación profesional.
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Neste caso, as persoas que revisan os méritos
daranche o maior número de puntos posible.

Se presentas varios cursos do mesmo tema
so contará o curso polo que consegues máis puntos.

Demandante de emprego:

Consegues 1 punto
se levas anotado un ano seguido no INEM
dende a data da publicación desta convocatoria.

Participar nunha organización de discapacidade intelectual:

Consegues 1 punto
se ti ou a persoa que che apoia
estades anotados nunha organización que defende
os dereitos das persoas de discapacidade intelectual.

Tamén consegues 1 punto
se ti ou a persoa que che apoia
participastes nas actividades dunha destas organizacións
no último ano.
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Desempate na puntuación
Cando varias persoas solicitantes das bolsas
teñen a mesma puntuación nos méritos
desempatarase tendo en conta o seguinte listado.

1. Se unha das persoas é unha muller
a bolsa será para a muller.
A Valedora do Pobo pedirá un informe
a FADEMGA Plena inclusión Galicia
ou a outra organización
sobre a maior dificultade das mulleres
para conseguir un traballo.
2. Se segue o empate
conseguirá a bolsa a persoa que ten máis puntos
na formación profesional.

3. Se segue o empate
conseguirá a bolsa a persoa que ten máis puntos
nos cursos e prácticas laborais.
Sumaranse todos os puntos dos cursos e prácticas
aínda que pasen de 10 puntos.
4. Se segue o empate
conseguirá a bolsa a persoa
que teña menos experiencia laboral
nos últimos 15 anos.
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Comisión de selección
A Comisión de Selección son as persoas
que revisan as solicitudes das persoas interesadas nas bolsas,
os requisitos e os méritos que presentan.

A Comisión de Selección está formada por:



Unha persoa na Presidencia:
A Presidencia é a persoa que ocupa
a Xefatura de Servizo de Administración e Persoal
da Valedora do Pobo.



Dúas persoas vogais:
Unha persoa vogal que será elixida
por FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Unha persoa vogal que será elixida polos sindicatos.


Unha persoa na Secretaría:
A Secretaría é a persoa que ocupa
a Xefatura de Sección da Valedora do Pobo.

A Valedora do Pobo nomeará tamén
as persoas suplentes para a Comisión de Selección.

Os nomes das persoas da Comisión de Selección
e das persoas suplentes
publicarase na páxina web da Valedora do Pobo.
Os nomes publicaranse
ao rematar o prazo de presentación das solicitudes.
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As funcións da Comisión de Selección son:


Resolver dúbidas sobre esta convocatoria.



Revisar as solicitudes das persoas interesadas nas bolsas
e comprobar os datos das solicitudes.



Valorar os méritos das persoas solicitantes das bolsas.



Solicitar información e documentos
ás persoas solicitantes para corrixir erros
ou comprobar os datos das solicitudes e dos méritos.



Propoñer ás dúas persoas que conseguen as bolsas.



Facer unha lista de persoas suplentes
por se algunha das persoas elixidas
non pode desfrutar a bolsa.
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Proceso de concesión das bolsas


Rematado o prazo de presentación de solicitudes
a Comisión de Selección comprobará os requisitos
das persoas que presentastes as solicitudes.

A Comisión de Selección pode pedirche documentos
para comprobar que compres
os requisitos da convocatoria.
Se non presentas estes documentos
no prazo que che pidan
perderás o dereito a conseguir a bolsa.



Despois a Comisión de Selección revisará os méritos
das persoas que presentastes a solicitudes.
A Comisión de Selección pode pedirche documentos
para comprobar os méritos que recolles no Anexo II.
Se non presentas estes documentos
no prazo que che pidan
perderás os puntos deses méritos.



A Valedora do Pobo concederá as bolsas
ás dúas persoas con discapacidade intelectual
que cumpran os requisitos da convocatoria
e teñan a maior puntuación
nos méritos que solicita a convocatoria.

Tamén creará unha lista de persoas suplentes.
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A Valedora do Pobo publicará a concesión das bolsas
no Diario Oficial de Galicia
e na páxina web da Valedora do Pobo.
A páxina web da Valedora do Pobo é a seguinte:

https://www.valedordopobo.gal

Na publicación da concesión das bolsas
aparecerán as iniciais do nome e apelidos
e os puntos dos méritos
das persoas elixidas e das persoas suplentes.

O resto das persoas que solicitaron as bolsas
podedes pedir á Valedora do Pobo a vosa puntuación.
A Comisión de Selección pode pedirvos
documentos para comprobar os méritos
ás persoas solicitantes das bolsas.

As persoas non elixidas para as bolsas
podedes pedir que vos devolvan
os documentos que presentastes.

Podedes pedir os documentos despois de dous meses
desde que a Valedora do Pobo
publique os nomes das persoas
que conseguen as bolsas.

Páxina 25

Incorporación na Valedora do Pobo

No documento da concesión das bolsas
aparecerá tamén o día
que teñen que empezar as prácticas
as persoas elixidas.

A persoa elixida perderá a bolsa
se pasan 7 días
dende que ten que comezar as prácticas
e non as empeza sen causa xustificada.

Se unha persoa deixa a formación práctica
a primeira persoa da lista de suplentes
pode facer as practicas
o tempo que queda dos 10 meses.

Páxina 26

Información sobre a protección de datos
A Valedora do Pobo so usará os datos
das persoas solicitantes das bolsas
para os trámites desta convocatoria.

Os datos das persoas elixidas para as bolsas
so se usarán para os trámites das bolsas
como por exemplo:



Crear o seu expediente persoal na Valedora do Pobo.



Facer o seguro de falecemento e accidentes.



Pagar as bolsas.

As persoas solicitantes das bolsas
podedes enviar unha solicitude á Valedora do Pobo
para:



Pedir información sobre o uso dos vosos datos.



Pedir cambios nos vosos datos se son incorrectos.



Pedir que eliminen os vosos datos se a lei o permite.



Pedir que a Valedora do Pobo
non dea os vosos datos a outras entidades.
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Anexo I

Modelo de solicitude de bolsas destinadas a persoas con discapacidade
intelectual para a formación práctica na Valedora do Pobo.

Datos Persoais:
-Primeiro apelido:
-Segundo apelido:
-Nome:
-DNI ou equivalente:
-Data nacemento:
-Nacionalidade:
-Domicilio:
-Localidade:
-Teléfono:
-Correo electrónico:

Manifesta:
-Que reúne todos os requisitos esixidos para ser persoa beneficiaria da bolsa.

-Que reúne os méritos que indica a continuación, respecto dos que se compromete a
aportar a documentación acreditativa cando se lle requira.
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Fai declaración responsable:

-De non contar con experiencia laboral, nin por conta propia nin por conta allea, no
último ano, contados a partir da data de publicación da resolución de convocatoria
das bolsas no Diario Oficial de Galicia, ou, canto menos, que dita experiencia non
excede de dos tres meses en tal período.

-De non ter sido beneficiario de bolsa ou práctica remunerada nalgunha
Administración Pública no último ano.

Documentación a aportar xunto coa solicitude:

-Certificado oficial de discapacidade.

Polo exposto solicita concorrer ao presente procedemento.

En ………………………, a … de … de 2022.

Sinatura da persoa solicitante.
(sinatura)
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VALEDORA DO POBO (r/ Hórreo nº 65, 15700 Santiago de Compostela -A Coruña-)
Anexo II
Acreditación de Méritos

Formación profesional
básica
Formación profesional de
grao medio.

Titulación
Poñer X onde proceda

O certificado de
profesionalidade será
asimilado a Formación
profesional de grao medio

Formación profesional de
grao superior
Título de formación
profesional da rama
administrativa
DEMANDANTE DE
EMPREGO
(durante un ano ou máis,
ininterrompidamente,
desde a data de
publicación da
convocatoria)
Poñer X se procede

INSCRIPCIÓN OU
PARTICIPACIÓN EN
ENTIDADE, ASOCIACIÓN
OU FUNDACIÓN

(de defensa dos dereitos
e/ou atención ás persoas
con discapacidade
psíquica)
Poñer X se procede
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RELACIÓN DE CURSOS E PRÁCTICAS LABORAIS

Cursos ou prácticas (denominación)
Organismo ou entidade Duración
(horas,
meses,
anos ou
curso
escolar)
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