FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
PU21034

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Webinario Claves para a modernización da estrutura funcionarial
CONVOCATORIA: Webinario Claves para a modernización da estrutura funcionarial
GRUPO: Servizo EIP EGAP
ÁREA: Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
CUALIFICACIÓN:

ASISTENCIA

PLAN:

ADMINISTRACIÓN:

AU|LO

MOD.IMPARTICIÓN:

TELEFORMACIÓN

FONDOS EGAP

HORAS:

ESTADO:

CONVOCADO

ANO:

TIPOLOXÍA:

DIVULGACIÓN

EDICIÓNS:

2
2021
1

DATA MATRÍCULA: Do 09/11/2021 - 08:00h ao 24/11/2021 - 15:00h
RESPONSABLE: OLIETE TRILLO, PAULA [paula.oliete.trillo@xunta.gal]

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
AMPLIADO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA MÉRCORES 24 DE NOVEMBRO, ás 15:00 horas!!
O obxectivo principal deste seminario web é analizar, por unha banda, as oportunidades de mellora que presenta a
actual estrutura da función pública, baseada en dous elementos esenciais: o subxectivo, que fai referencia aos corpos
do persoal empregado público, e o obxectivo, que fai referencia ao posto de traballo e ás relacións de postos de
traballo; e, por outra banda, as adaptacións destes elementos ás exixencias que require unha Administración moderna
e que actúa por proxectos, tal como exixe a Administración pos-COVID.
DESTINATARIOS
Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da
Administración autonómica galega e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración local da
Comunidade Autónoma de Galicia.
PROGRAMA
Neste seminario web analizaranse, entre outros aspectos, os seguintes:
• A importancia que ten a estrutura nunha organización.
• As necesidades máis importantes da actual estrutura.
• As posibles melloras que se poderían facer no sistema actual.
• Algunhas propostas de reforma da estrutura para dar cabida ás novas exixencias da Administración.
• Os posibles impedimentos para levar a cabo a dita reforma.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
AMPLIADO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA LUNS 22 DE NOVEMBRO ÁS 23:55 h.!!
A orde de admisión virá determinada pola data e hora de presentación das solicitudes ata completar o número de
prazas.
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ALUMNOS
As persoas interesadas deberán seleccionar primeiro a área na que está integrada esta actividade (Réxime xurídico e
actividade financeira das administracións públicas) e despois seleccionar en nome do curso: Webinario Claves para a
modernización da estrutura funcionarial.
Antes de formalizar a súa inscrición nesta actividade todas as persoas deberán introducir ou actualizar os datos da súa
área de matrícula, de acordo coas persoas destinatarias e requisitos de selección establecidos nas bases segunda e
sétima respectivamente da convocatoria.

3. DATOS EDICIÓNS
TELEPRESENZA
LOCALIDADE:
NUM. PRAZAS:

TELEFORMACIÓN
90

INICIO / FIN: 25/11/2021 a 25/11/2021

ESTADO: NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

DATA EXAME:

DOCENTES NOMEADOS
JOSEFA CANTERO MARTÍNEZ
LUGAR DE REALIZACIÓN DO EXAME
Sala telepresenza: O día 25 de novembro de 12:30 a 14:30. https://egap.xunta.gal/aulavirtual
Sala telepresenza: O día 25 de novembro de 12:30 a 14:30. https://egap.xunta.gal/aulavirtual
Sala telepresenza: O día 25 de novembro de 12:30 a 14:30. https://egap.xunta.gal/aulavirtual
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