Procedemento de selección, mediante o sistema de concurso oposición, para a contratación
dun/ha traballador/a social (funcionario/a interino/a) e posterior formación dunha bolsa de
traballo para a cobertura de postos de traballo de traballador/a social para a área de acción
social do Concello de Vimianzo. Exp.2021/E001/000010.
Fase de oposición, segundo exercicio obrigatorio e eliminatorio
Data: 27 de outubro de 2021

Elena, de 21 anos dá a luz a unha nena prematura que se chama Lucia que ao nacer presenta
baixo peso (1.050gr). O embarazo non foi planificado, Elena non mantén ningún tipo de relación co
pai da súa filla, vive cos seus pais e estes apóiana en todo. A vivenda é de alugueiro e conta con
equipamento básico. Elena e os seus pais levan 8 meses empadroados no municipio, ata esa data
residían noutra Comunidade Autónoma.
O pai de Elena percibe unha Pensión non contributiva de invalidez e a súa nai traballa facendo
limpezas por horas, os seus ingresos son irregulares e de escasa contía, non superando o
100€/mes por esta actividade. A vivenda é de alugueiro, están atrasados no pago de leste e deben
tamén as subministracións de auga e luz de varios meses.

1.- Segundo o Real Decreto 174/2011 do 11 de febreiro polo que se aproba o baremo de
valoración da situación de dependencia, no caso de Lucía será de aplicación:
a) Ningunha é correcta
b) Baremo Valoración de dependencia (BVD)
c)

a e b son correctas

d) Escala de Valoración Específica da Dependencia (EVE)

CVD: EntZCtrH0/ahotovHh85
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2.- Na elaboración do proxecto de integración social no suposto de solicitar unha RISGA ,
sinala os indicadores que se empregarán para o cumprimento dos obxectivos
a) Deberá incorporar na súa formulación a perspectiva de xénero
b) Se elaborá un proxecto único para todos os membros da unidade familiar.
c) A revisión realizarase con carácter bimestral
d) Todas son correctas

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal

3.- Segundo o Decreto 183/2013 do 5 de decembro polo que se crea a Lei galega de atención
temperá, podería ser Lucía beneficiaria do Servizo de Atención temperá?
a) Si, xa que é menor de 6 anos
b) Non
c) Non, porque non ten recoñecido o grao de discapacidade
d) Todas son falsas

4.-Cando Lucia cumpra o tres anos:
a) Revisarase o grao de dependencia coa aplicación do BVD
b) Revisarase o grao de dependencia coa aplicación do EVE
c) Non se revisará o grao si na resolución deste establécese que é permanente.
d) Ningunha é correcta.

5.-A escala de Valoración Específica para menores de 3 anos (EVE):
a) Valora a situación de dependencia en persoas de entre 0 e 3 anos remitíndose á
comparación co funcionamento esperado noutras persoas da mesma idade sen a condición
de saúde pola que se solicita a valoración.
b) A súa aplicación realizarase tendo en conta os informes de saúde de persoa e sobre a
contorna en que viva que se recolle no art.27.5 da lei 39/2006, do 14 de decembro.
c) Permite establecer tres graos de dependencia, moderada, severa e gran dependencia que
se corresponde coa puntuación final de 1 a 3 puntos obtida na súa puntuación.

CVD: EntZCtrH0/ahotovHh85
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

d) Todas son correctas.

6.- No caso de que Lucía sexa usuaria do Servizo de Atención Temperá, segundo o decreto
183/2013, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá, aquelas persoas usuarias
do servizo de Atención Temperá, terán entre outros, o seguinte dereito e garantía:
a) a participar de modo activo no seu proceso de mellora, autonomía persoal e inserción social
b) A acceder ao seu expediente persoal e a obter copia da documentación recollida no
c) A participar activamente no proceso que xere a intervención da que son destinatarias
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d) A comunicar calquera cambio significativo das circunstancias que poidan implicar a
interrupción da intervención proposta

7.- Para que poidan beneficiarse dunha Axuda de Inclusión Social (AIS), que requisito de
residencia debe cumprir o /a solicitante?
a) Estar empadroado/a durante 1 ano ininterrompidamente nun municipio de Galicia
b) Non é necesario ningún período de residencia , ao tratarse dun colectivo vulnerable
c) Estar empadroado/a e ter residencia constatada polos SSSS comunitarios básicos en calquera
dos concellos de Galicia
d) Estar empadroado/á o menos 6 meses e ter residencia constatada polos SSSS comunitarios
básicos en calquera dos concellos de Galicia

8.- O referente para calcular a contía de RISGA correspóndese coa contía fixada nos
orzamentos xerais do estado para:
a. PNC
b. SMI
c. IPREM
D. Ningunha é correcta
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9.- En canto ao tramo persoal e familiar da renda de inclusión social de Galicia, sinala a
correcta:
a. A contía do ingreso mínimo do tramo persoal e familiar da renda de inclusión social de Galicia
será equivalente ao 70% do importe mensual do indicador público de renda de efectos múltiples,
fixado na lexislación específica que resulta aplicable
b. A vinculación cos servizos sociais comunitarios non implicará a subscrición dun proxecto de
integración social, que incluirá, no seu caso, compromisos relativos ao desenvolvemento e axuste
persoal da persoa beneficiaria e a asignación dunha ou dun profesional de referencia.
c. No caso de que existan menores, subscribirase obrigatoriamente un acordo expresivo dos
compromisos en relación coa integración socioeducativa dos e das menores, nos termos
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establecidos no artigo 55 desta lei. No momento da revisión anual avaliarase o cumprimento destes
compromisos.
d. Todas son correctas

10.- De cuantos tramos componse e como se configura a Renda de Inclusión de Galicia?
a) en 2 tramos denominados tramos, persoal e familiar e tramo de transición ao emprego
b) en 3 tramos denominados tramite persoal e familiar, tramo de inserción e tramo de transición ao
emprego
c) en 2 tramos denominados sociaofamiliar e sociolaboral
d) en 3 tramos denominados sociaofamiliar, educativo e inclusivo

PREGUNTAS RESERVA

1.- A valoración de dependencia das persoas de entre 0 e 3 anos:
a) Terá carácter non permanente, establecéndose revisións de oficio periódicas aos 6, 12, 18, 24 e
30 meses.
b) Terá carácter permanente, ou si existe a posibilidade de empeoramento pode ser revisable de
oficio segundo establézase na resolución.
c) Terá carácter permanente, ou si existe a posibilidade de empeoramento pode ser revisable de
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oficio aos 6, 12, 18, 24 e 30 meses.
d) Ningunha das anteriores é correcta.
2.- No caso de que Lucía utilice medidas de soporte para funcións vitais ( alimentación
parental exclusiva e respirador mecánico), que grao de dependencia corresponderíalle sen
necesidade de aplicación dos baremos establecido normativamente:
a) Dependencia grave
b) Sempre se debe aplicar o baremo establecido normativa,ente
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c) Unha dependencia moderada
d) Grao III

3.- Segundo a Lei 39/2006, do 14 de decembro,Lei de promoción da autonomía persoal e
atención as persoas en situación de dependencia. BOE n° 299 do 15 de decembro (LPAPAD),
en que artigo se recolle o Catálogo de Servizos:
a) No artigo 15
b) No artigo 20
c) No artigo 19.
d) No artigo 18
4.- ¿Cal é a Lei de inclusión social de Galicia?
a) Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. (DOG nº 249 do 31/12/2013).
Modificada polo artigo 32 da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
E polo art. 27 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG nº
246 do 27/12/2019)
b) Lei 15/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. (DOG nº 249 do 31/12/2013).
Modificada polo artigo 32 da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.E
polo art. 27 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG nº 246
do 27/12/2019) .
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c)Lei 14/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. (DOG nº 249 do 31/12/2013).
Modificada polo artigo 32 da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
E polo art. 27 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG nº
246 do 27/12/2019).
d)Lei 13/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. (DOG nº 249 do 31/12/2013).
Modificada polo artigo 32 da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal

E polo art. 27 da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG nº
246 do 27/12/2019) .

5.- ¿En que Orde se aproba o modelo de informe social para a área da inclusión (ISI) e a súa
utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia?
a) Orde do 23 de maio de 2015 pola que se aproba o modelo de informe social para a área da
inclusión (ISI) e a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 131 do
14/07/2015) .
b) Orde do 25 de maio de 2015 pola que se aproba o modelo de informe social para a área da
inclusión (ISI) e a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 131 do
14/07/2015) .
c) Orde do 26 de maio de 2015 pola que se aproba o modelo de informe social para a área da
inclusión (ISI) e a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 131 do
14/07/2015) .
d) Orde do 22 de maio de 2015 pola que se aproba o modelo de informe social para a área da
inclusión (ISI) e a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 131 do
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14/07/2015).
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