ANEXO II: BAREMO DE PUNTUACIÓN DO CURRÍCULO
• Non se poderá presentar un mesmo mérito en dous apartados distintos.
• Soamente serán computables os méritos publicados (en papel ou en formato electrónico con
data definitiva de publicación) antes da data fin de presentación de solicitudes da convocatoria
correspondente.
• Nos méritos alegados nos que consten máis de tres autores ou autoras, a puntuación baixará
un 10% por cada autor/a adicional (90% si son 4, 80% si son 5, etc.).
• No caso de Comunicacións a congresos, simposios e reunións científicas e de Publicacións
(agás nos catálogos de exposicións artísticas), a puntuación será do 50% se o solicitante non é
o primeiro autor.
1. COMUNICACIÓNS a congresos, simposios e reunións científicas.
Documentación: Deberá presentarse copia da comunicación publicada no libro de actas ou CD
do congreso, onde figure o título e autores/as da comunicación, así como copia da portada
onde se indique o nome, tipo de congreso e datas de celebración. En caso de acreditarse
axeitadamente a non publicación de actas do congreso, nin en formato papel nin electrónico,
poderá aceptarse a presentación dun certificado acreditativo emitido pola organización do
congreso, no que figuren todos os datos anteriores. (Non se considerará como copia a
comunicación ou manuscrito a máquina ou ordenador enviado ao congreso para a súa
aceptación. Aos efectos desta convocatoria non se considerará elixible a asistencia a ciclos de
conferencias ou mesas redondas):
Internacionais
comunicación extensa (non resumo) ou proceeding.............................. 1,50
comunicación breve ............................................................................. 0,75
tradución ............................................................................................. 0,75
Nacionais
comunicación extensa (non resumo) ou proceeding............................. 0,75
comunicación breve............................................................................. 0,40
tradución............................................................................................. 0,40
2. ESTADÍAS fóra de Galicia, e participación en CAMPAÑAS CIENTÍFICAS.
Documentación: Certificado da estadía ou campaña expedido polo centro receptor, con
indicación expresa de lugar e data de inicio e finalización.
de 16 a 30 días.......................................................................................0,5
de 31 a 90 días ...................................................................................... 1
de 91 a 180 días .................................................................................... 2
máis de 180 días .................................................................................... 3
3. OUTROS TÍTULOS OFICIAIS UNIVERSITARIOS
Licenciatura ou equivalente................................................................... 2
Diplomatura ou equivalente.................................................................. 1
Nota: non son computables os títulos de máster
4. IMPARTICIÓN DE CURSOS E CONFERENCIAS DE CONTIDO CIENTÍFICO
Documentación: documento que acredite a impartición, o título do curso/conferencia e as
horas:

menos de 20 horas ...............................................................................0,2
de 20 a 50 horas ...................................................................................0,4
de 51 a 75 horas ...................................................................................0,7
máis de 75 horas .................................................................................. 1
Nota: non é computable a impartición de docencia
5. BOLSAS DE INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN
Documentación: Credencial de bolseiro/a de colaboración, na que conste a denominación da
convocatoria, órgano convocante, datas de realización e departamento/grupo de investigación
de
colaboración.
Bolsas de colaboración en departamentos universitarios do Ministerio de Educación, Cultura e
Deporte .................................................................................................. 4
6. COÑECEMENTO DE LINGUAS
Posuír un coñecemento mínimo de inglés de nivel B2 de acordo co Marco Común Europeo de
Referencia para as Linguas é requisito de participación na convocatoria, polo que non outorga
puntuación.
Os coñecementos poderán acreditarse por medio da presentación dunha das certificación
oficiais admitidos pola CRUE (ver párrafo final deste punto)
No caso de non dispordunha acreditación lingüística válida, os candidatos poderán ser
convocados a unha proba de nivel cuxo lugar de celebración será indicado coa resolución da
publicación da listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas.
Puntuación de certificacións lingüísticas superiores á requiridas ou doutras linguas: Deberase
presentar orixinal ou copia compulsada da certificación académica na que conste o título
obtido ou copia compulsada do título que se posúa.
Nivel C2 (De inglés ou outras Linguas)................................................ 6
- Nivel C1 (De inglés ou outras Linguas)................................................ 4
- Nivel B2 ( De Linguas distintas ao inglés)................................................ 2
- Os coñecementos de Chines acreditados…………………………………………………..ate 6 puntos
Os coñecementos de idioma poderán acreditarse mediante a presentación das
certificacións incluidas no anexo IV.
7. PREMIOS E DISTINCIÓNS
Documentación: Deberase presentar orixinal ou copia compulsada da certificación na que
conste o premio obtido, e o órgano que o concede. Só se considerarán premios fin de carreira
outorgados polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, administracións educativas
autonómicas (Consellerías de Educación) e Universidades.
- Ámbito nacional (Premios fin de carreira do Ministerio de Educación: Premios
Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario) .………….…10
- Ámbito autonómico..............................................................……………………….….….5
- Premios extraordinarios fin de carreira de cada Universidade ..............……………3

8. PUBLICACIÓNS
REVISTAS: Criterios de clasificación
Documentación: Achegarase fotocopia do artigo. En todo caso deberá constar a data de
publicación debidamente impresa, o nome da revista e os autores e autoras.
A edición de teses de doutoramento e os resumos de comunicacións a congresos aínda que
sexan publicados nunha revista periódica non se considerarán neste apartado.
Tipo A: Revistas que aparezan no Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts &
Humanities Citation Index e no M.L.A.
Tipo B: Revistas de prestixio que non se atopen catalogadas como tipo A e que empregan un
proceso de revisión de artigos, a través de censores/as externos/as.
Tipo C: Revista con referato externo de impacto reducido e aqueloutras que non cumprindo os
requisitos anteriores teñan un prestixio científico recoñecido.
Tipo D: Revistas de investigación non incluídas en apartados anteriores.
O baremo será como segue:
• TIPO A ............................................................................................12
• TIPO B ..............................................................................................5
• TIPO C ..............................................................................................3
• TIPO D ..............................................................................................1
MONOGRAFÍAS E LIBROS con ISBN: Criterios de clasificación de monografías, tratados, libros e
edicións críticas.
Documentación:
Monografías e libros enteiros:
Copia da portada e contraportada, da páxina na que constan o ISBN e a editorial, do índice e
das páxinas primeira e última do libro.
Capítulos de libro:
Copia da portada e contraportada, da páxina na que constan o ISBN e a editorial, do índice e
das páxinas primeira e última do capítulo.
Monografías e libros enteiros
Nacionais .............................................................................................10
Internacionais ......................................................................................15
Capítulos
Nacionais ..............................................................................................3
Internacionais .......................................................................................6
Só se considerarán aquelas obras que teñan ISBN.
PARTICIPACIÓN EN CATÁLOGOS DE EXPOSICIÓNS Belas Artes:
en galerías recoñecidas .........................................................................4
en locais públicos ..................................................................................2
Considerarase a participación como autor/a de textos, diseñador/a do catálogo e comisario da
exposición. Non se considerarán en este apartado os autores das obras expostas. En galerías
recoñecidas inclúense os organismos públicos (ex. CGAC, concellos, etc.)
9. PATENTES
Patentes con extensión europea en polo menos 3 países........................12
Patentes rexistradas en España en explotación .......................................10
Patentes rexistradas ................................................................................5
Prototipo rexistrado como modelo de utilidade.........................................3

10. PROPOSTA DE MOBILIDADE/PLAN DE ACTIVIDADES
Valoración da proposta do programa de traballo………….. Ate 10 puntos.

