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CIG-SAÚDE ESIXE UNHA OPE CON TODAS AS PRAZAS 
VACANTES E PARA TODAS AS CATEGORÍAS 

Se as prazas están dotadas, por que non se convocan na OPE? 

Se a taxa adicional é para estabilizar as “prazas” que leven  alomenos tres anos 
ocupadas por persoal con vínculo temporal* a 31 de decembro de 2016.  Onde 
están?                                                                       *Vinculo temporal = interino ou eventual. 

Cos datos do SERGAS publicados no DOG, nos Decretos de oferta de Emprego, 

cantas prazas faltan por convocar no SERGAS na Oferta de Emprego? 

OFERTAS DE EMPREGO DOS ANOS  2012, 2013 e 2014. Taxa reposición 

Ano da oferta Prazas convocadas OPE. 10% Total nº de vacantes Prazas sen convocar. 

2012 176 prazas 10% 1.760 prazas 1584 prazas 

2013 287 prazas 10% 2.870 prazas 2.583 prazas 

2014 167 prazas  10% 1.607 prazas 1.440 prazas 

2015 344 prazas 50% 688 prazas 344 prazas 

TOTAL Prazas ofertadas OPE Nº vacantes Prazas sen ofertar 

 974 prazas 6.925 prazas 5.951 prazas 

 

No ano 2017 crean a taxa adicional para a recuperación do emprego. Unha taxa que se vai a 

aplicar no anos 2017, 2018 e 2019. Esta taxa súmase á taxa ordinaria, é dicir a partir do ano 

2017 as convocatorias de OPE teñen o 100% das vacantes producidas no ano anterior, mais a 

taxa adicional de recuperación de emprego.  Outra vez os datos non dan: 

Taxa adicional de recuperación do emprego convocada a OPE 

Ano Nº de prazas 

2017 796 prazas 

2018 400 prazas 

2019 78 prazas 

TOTAL 1.274 prazas 

 

 

Cantas prazas faltan por convocar no SERGAS? ...Bota contas: 

Prazas interinas pendente de convocar na OPE 

Prazas sen ofertar anos 2012/15 Taxa adicional de recuperación emprego 

5.951 prazas 1.274 prazas 

5.951 - 1274 = 4.677 Prazas sen convocar na oferta de emprego do SERGAS 
 

4.677 Prazas estabilidade + 1.400 prazas OPE 2018 = 6.077 PRAZAS 

  

6.077 PRAZAS DEBERÍAN SER AS CONVOCADAS NA OFERTA 2018 
E aínda faltan prazas... 
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