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Convocatoria de reunión 

Órgano convocado PERSONAS ADMITIDAS NO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS  

Lugar de reunión CIFP Portovello, Luis Trabazos  1 (Ourense) 
https://goo.gl/maps/j1gcgJKpE7o 

Ordinaria 
X 

Extraordinaria 
 

Urxente 
 

Nº de reunión 1 Data 18/04/2018 Hora inicio 19:30 h. Hora remate 21:30 h. 

Moderador/a Asesoras CIFP PORTOVELLO 

Secretario/a  

Propósito Reunión grupal de asesoramento 

Orde do día 

1-    Presentación. 

2-    Control de asistencia e recollida do xustificante do pago das taxas de    

       asesoramento ou xustificante de exención. 

3-    Desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias profesionais 

       adquiridas a través da experiencia laboral: Guía do Candidato/a. Sistema  

       Nacional de Cualificacións Profesionais. Fases do proceso de acreditación.  

       Funcións do asesor. Obrigas e dereitos do candidato. Asistencia ás reunións. 

4-    Documentación da fase de asesoramento: Cuestionarios de Autoavaliación.  

       Novas evidencias indirectas. 

5-    Uso da aplicación informática  www.edu.xunta.es/acreditacion para a xestión  

       do proceso: Modo de acceso ao expediente. Cuestionario de autoavaliación.  

       Historial profesional. Funcionalidades de interese. Comunicación dos  

       resultados do proceso de avaliación. 

6-    Reunións individuais: Calendario. 

7-    Rogos e preguntas. 

Observacións: 

a) A asistencia á reunión de asesoramento é obrigatoria, polo que a falta de asistencia 

inxustificada provocará a perda da condición da persoa candidata admitida no 

procedemento.  A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes 

aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación acreditativa. (Artigo 13, punto 

2 da Orde do 29 de decembro de 2017-DOG 10/01/2018). 

b) Nesta primeira reunión grupal o candidato/a deberá entregar o xustificante de 

pagamento da taxa da fase de asesoramento. A non presentación deste no tempo e forma 

procedentes suporá a exclusión do aspirante. (Artigo 10 da Orde do 29 de decembro de 

2017-DOG 10/01/2018). 
 

En  Ourense , a  6  de  abril de  2018 

Convocante: 

                                                                                                               Asesoras CIFP Portovello 

 

                                                                                                               Asdo: 
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