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Porcentaxe 

 
0 – 9% 

 
10- 49% 

 
50-79% 

 
80-100% 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
(max. 40 puntos) 

Titulación académica 
(30 puntos) 

No caso de formación 
universitaria: non ten titulación 
universitaria  
No caso de títulos de Posgrao: 
non ten titulación de Máster ou 
equivalente 

No caso de formación 
universitaria: ten unha 
titulación universitaria non 
directamente relacionada 
co título. 
No caso de títulos de 
Posgrao: ten titulación de 
Máster ou equivalente non 
directamente relacionada 
co título. 

No caso de formación 
universitaria: ten unha 
titulación universitaria 
directamente 
relacionada co título. 
No caso de títulos de 
Posgrao: ten titulación 
de Máster ou equivalente 
directamente 
relacionada co título. 

No caso de formación 
universitaria: ten unha 
titulación de Máster ou 
equivalente directamente 
relacionada co título. 
No caso de títulos de Posgrao: 
é doutor/a nun campo 
directamente relacionado co 
título. 

Titulacións non oficiais 
(10 puntos) 

Non aporta ningunha 
formación adicional ou aporta 
formacións non relacionadas 
con título. 

Ten formación de menos de 
50h en cursos relacionados 
co título. 

Ten formación de 
menos de 100h en 
cursos relacionados co 
título. 

Ten formación de mais de 
100h en cursos relacionados 
co título. 

Formación docente  
(10 puntos) 

Non aporta formación 
específica para o profesorado. 

Ten formación de menos de 
50h en cursos de formación 
de profesorado. 

Ten formación de mais 
de 50h e menos de 100h 
en cursos de formación 
de profesorado. 

Ten formación de mais de 
100h en cursos de formación 
de profesorado. 

      
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
(max.25 puntos) 

Relacionada directamente 
cos contidos do título 
(25 puntos) 

Ten experiencia profesional 
menor de 2 anos. 

Ten experiencia profesional 
de mais de 2 e menos de 5 
anos 

Ten experiencia 
profesional de mais de 5 
e menos de 10 anos 

Ten experiencia profesional 
de mais de 10 anos 

 Non directamente 
relacionada cos contidos 
do título 
(5 puntos) 

Ten experiencia profesional 
menor de 2 anos. 

Ten experiencia profesional 
de mais de 2 e menos de 5 
anos 

Ten experiencia 
profesional de mais de 5 
e menos de 10 anos. 

Ten experiencia profesional 
10 ou mais anos 
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EXPERIENCIA 
DOCENTE 
(max. 25 puntos) 

Universidades 
(20 puntos) 

Non ten experiencia docente 
previa 

Ten experiencia docente de 
menos de 25h en titulacións 
universitarias (oficiais e non 
oficiais) 

Ten experiencia docente 
de mais de 25h e menos 
de 50h en titulacións 
universitarias (oficiais e 
non oficiais) 

Ten experiencia docente de 
mais de 50h en titulacións 
universitarias (oficiais e non 
oficiais) 

 Valoración docente en 
enquisas ou programas 
de calidade docente 
universitaria  
(10 puntos) 

Non ten avaliacións Ten avaliacións regulares Ten valoracións boas Ten avaliacións excelentes  

 Outros centros non 
universitarios  
(5 puntos) 

Non ten experiencia docente 
previa 

Ten experiencia docente de 
menos de 25h en centros 
educativos non 
universitarios 

Ten experiencia docente 
de mais de 25h y menos 
de 50h en centros 
educativos non 
universitarios 

Ten experiencia docente de 
mais de 50h en centros 
educativos non universitarios 

OUTROS MÉRITOS 
(max. 10 puntos) 

Publicacións científicas 
en revistas 
(10 puntos) 

Non ten publicacións Ten menos de 3 
publicacións 

Ten entre 3 e 5 
publicacións 

Ten mais de 5 publicacións 

 Outros 
(10 puntos) 

Non aporta ningún mérito 
adicional. 

Aporta 1 ou 2 méritos 
directamente relacionado 
cos contidos do título 

Aporta 3 méritos 
directamente 
relacionado cos contidos 
do título 

Aporta mais de 3 méritos 
directamente relacionados 
cos contidos do título 

 

Recomendacións 
 

Menos de 50 puntos: Non se permite a participación 

De 50 a 60 puntos : Permítese ata un máximo de 25 horas pero non pode ser coordinador dunha materia 

De 61 a 79 puntos: Permítese ata un máximo de 50 horas 

De 80 a 100 puntos: Poder impartir docencia nas mesmas condicións do PDI da Universidade de Vigo 


