
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A 
SELECCIÓN DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR DE TURISMO DA SOCIEDADE 
MIXTA TURISMO DE FERROL S.A. 
 
Primeira: Obxecto da Convocatoria 
 
É obxecto da presente convocatoria a selección de dous postos de Auxiliar Técnico/a de 
Turismo da Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol S.A., con carácter indefinido, de 
conformidade co acordo adoptado polo Consello de Administración da entidade, en 
sesión celebrada o día 21 de outubro de 2010. 
 
Denominación dos postos: Auxiliar de Turismo. 
 
Tipo de contrato: Relación de carácter laboral ordinaria e a tempo completo. 
 
Duración: Indefinida, con período de proba de seis meses. 
 
Retribucións: Bruta anual de 22.400,00 € distribuidos en 14 pagas. 
 
Funcións: As tarefas para desenvolver polos Auxiliares de Turismo son as derivadas das 
funcións de información e promoción turística que a sociedade ten que desenvolver para 
o cumprimento do seu obxectivo, baixo a dirección e responsabilidade do Xerente da 
sociedade mixta de Turismo de Ferrol S.A. e en concreto terán que: 
 
a)Realizar as tarefas de recollida de información e a súa clasificación e tratamento a 
través dos sistemas técnicos que se establezan. 
b)Atender ao público en xeral e visitantes en particular nas oficinas de información 
turística da Sociedade, facilitándolle a información necesaria para a súa estancia. 
c)Introducir a información e manter actualizada a páxina web así como outros sistemas 
de información e comunicación da sociedade, así como, solventar a problemática que se 
poida plantexar a iste nivel. 
d)Colaborar coas administracións, institucións e o propio sector turístico facilitando o 
acceso á información turística e ao millor coñecemento dos visitantes. 
e)Participar nas labores de promoción turística tanto no termo municipal como fora del 
e nas actividades que se programen a tal efecto (presencia en feiras, workshops, 
presentacións, etc.) 
f)Realizar tarefas de tipo auxiliar nas actividades de relacións públicas e publicitación 
do turismo de Ferrol. 
g)Aquelas outras funcións auxiliares no eido da información e promoción turística que 
lle sexan encomendadas pola sociedade. 
 
 
Segunda: Requisitos dos/as aspirantes: 
 
Para ser admintido/a nas probas de selección será necesario cumplir os seguintes 
requisitos: 
 
1.Requisitos xerais dos/as aspirantes: 
 
a)Ser español/a ou nacional dos demais Estados membros da Unión Europea. 



b)Ter cumplidos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de 
xubilación forzosa. 
c)Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal exercicio da función. 
 
2.Requisitos específicos dos/as aspirantes: 
 
a)Como mínimo, estar en posesión do título de FPII (grao superior) de Información e 
Comercialización Turística ou Xestión Comercial e Marketing. 
b)Dominio do idioma inglés, ademais do galego e o castelán. 
c)Informática a nivel de usuario (procesador de textos, folla de cálculo, elaboracións de 
presentacións e correo electrónico). 
d)Coñecementos de Internet, en especial das redes sociais e da Web 2.0. 
 
 
Terceira: O perfil dos/as aspirantes: 
 
O perfil dos/as aspirantes necesario para desenvolver o posto de Auxiliar de Turismo, 
valorable no proceso de selección será o seguinte: 
 
a)Formación e/ou experiencia en materia de información e promoción turística e 
celebración de actos e eventos. 
b)Coñecementos e dominio doutras linguas distintas das requeridas. 
c)Capacidade de atención ao público. 
d)Coñecementos de marketing on-line. 
 
Cuarta: Documentación a presentar: 
 
Os interesados deberán presentar á documentación requerida na Oficina de Turismo (rúa 
Magdalena 56), no prazo de 20 días naturais contados dende a publicación do anuncio 
na páxina web www.ferrol.es,  nos “Diarios de Ferrol” e “A Voz de Galicia, edición 
Ferrol” e na propia Oficina de Turismo, a seguinte documentación: 
 
 1ª Solicitude dirixida ao Presidente do Consello de Administración da Sociedade 
Mixta de Turismo de Ferrol S.A. 
 2ª Currículo vital profesional, acreditando documentalmente reunir os requisitos 
xerais e específicos requeridos así como os méritos que se alegan. 
 
Se en calquera momento posterior a aprobación da lista definitiva de 
admitidos/excluídos, incluso durante a celebración das probas ou en fase posterior, unha 
vez efectuada a proposta de contratación se advertise nas solicitudes e documentación 
aportada polos/as aspirantes, inexactitude ou falsidade que fose causa de exclusión, ésta 
considerarase defecto insubsanable e resolverase dita exclusión. 
 
Quinta: Composición do Tribunal Cualificador: 
 
O tribunal cualificador estará formado polos seguintes membros: 
 
Presidente: O presidente do Consello de Administración da Sociedade Mixta de 
Turismo ou persona en quen delegue. 
 

http://www.ferrol.es/


Secretario: O secretario xeral municipal con voz pero sen voto. 
 
Vogais: 
  Dona Elena Anca Candocia, membro do Consello de Administración da 
Sociedade. 
   Don Francisco Candela Castrillo, asesor técnico en turismo do Concello de 
Ferrol. 
    Dona Flavia Ramil Millarengo, técnica responsable do Servizo de Información 
e Promoción Turística da Sociedade de Turismo de Santiago de Compostela. 
 
     Dona Maria Luisa López Morales, Xerente da Sociedade Mixta de Turismo de 
Ferrol S.A. 
 
Contarase coa colaboración de expertos en inglés e informática para a celebración das 
probas sobre estas materias 
 
Sexta: Sistema de selección: 
 
O sistema de selección estará integrado polo baremo de méritos e as probas teórico-
prácticas entre as que se incluirá unha entrevista curricular. 
A fase de baremo de méritos poderá levarse a cabo, ao xuízo do tribunal, unha vez 
rematada a fase de probas teórico-prácticas e respecto os/as aspirantes que superen a 
mesma. 
 
A)FASE DE BAREMO DE MÉRITOS: (Puntuación máxima 10 puntos). 
 
Non terá carácter eliminatorio nin poderá terse en conta para superar as probas da fase 
teórico-práctica. Fíxase do seguinte xeito: 
 
a)Por ter prestado servizo en entidades ou empresas públicas o privadas de carácter 
turístico en postos análogos nos departamentos de marketing, relacións públicas ou 
comunicación ou realizar funcións similares propias de postos de información e 
promoción no ámbito turístico: 1 punto cada seis meses de servizos até un máximo de 
cinco puntos. 
 
b)Por cursos de formación (seminarios, xornadas técnicas, etc) relacionados coa 
información e a promoción turística, co marketing e Internet, impartidos tanto por 
Administracións públicas como privadas recoñecidas, formación ocupacional ou 
formación continua, até un máximo de tres puntos: 
 
− Cursos de máis de 100 horas: 0,75 puntos. 
− De entre 71 e 100 horas: 0,50 puntos. 
− De entre 41 e 70 horas: 0,35 puntos. 
− De entre 16 e 40 horas: 0,20 puntos. 
− Ata 15 horas: 0,10 puntos. 
 
No suposto de que na acreditación dos cursos non figure o número de horas, aplicarase 
a puntuación mínima. 
 



c)Por posesión de coñecementos acreditados de outros idiomas da Unión Europea, 
especialmente francés, alemán, italiano ou portugués: Até un máximo de dous puntos co 
seguinte detalle: 
-nivel elemental: 0,25 puntos; nivel intermedio: 0,50 puntos; nivel superior 1 punto. 
 
 
B)FASE DE PROBAS TEORICO-PRACTICAS: (Puntuación máxima 15 puntos) 
 
a)Primeira: Consistirá na realización dun test de coñecementos turísticos. Puntuaráse de 
0 a 4 puntos, sendo eliminados aqueles aspirantes que non acaden un mínimo de 2 
puntos. Ver temario en anexo I. 
 
b)Segunda:Consistirá unha proba escrita de coñecemento do idioma inglés: Puntuarase 
de 0 a 4 puntos, sendo eliminados aqueles aspirantes que non acaden un mínimo de 2 
puntos. 
 
c)Terceira: Se realizarán dúas probas: unha proba de informática a nivel de usuario, 
puntuándose de 0 a 2 puntos, sendo eliminados aqueles aspirantes que non acaden un 
mínimo de 1 punto, e un test de coñecementos de Internet (ferramentas web 2.0 e redes 
sociais) cunha puntuación de 0 a 1 punto. 
.  
d)Cuarta: Entrevista curricular coa finalidade de comprobar a aptitude e idoneidade dos 
aspirantes/as ao posto convocado e constatar os méritos alegados. Poderase puntuar até 
un máximo de 4 puntos e non será eliminatoria. 
 
A puntuación total da fase de probas teórico-prácticas obtérase mediante a suma das 
puntuacións de primeira, segunda, terceira e cuarta probas, que non superarán os quince 
puntos. 

 
 

Ferrol,    22  de Febreiro de 2011. 
 

O Presidente do Consello de Administración da Sociedade Mixta de Turismo de 
Ferrol, S.A.       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

1. Lei de turismo de Galicia e normativa de desenvolvemento. 
 
2. Recursos turísticos de Ferrol, a comarca, a provincia e a 
optimización dos mesmos. 
 
3. Xestión dos espazos naturais como recurso turístico. 
 
4.Calidade e medio ambiente na xestión turística. 
 
5. Canalaes de comercialización turística. 
 
6.Técnicas de venda e mercadotecnia no sector turístico. 
 
7.Xestión, desenvolvemento e comercialización de destinos 
turísticos. 
 
8.Innovaciónn e novas tecnoloxías aplicadas ao sector turístico. 
 
9.Técnicas de información e comunicación turística. 
 
10.A cooperación públicoprivada como estratexia de 
desenvolvemento turístico. 
 


