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Neste documento se lle proporciona toda a información relativa aos requisitos técnicos da ferramenta FIDES | Canle do emprego
público. Ademais le ofrece ayuda para verificar se dispón dos requisitos de acceso necesarios para o acceso á ferramenta.

Introdución

Requisitos técnicos



Pode acceder :

• Dende o portal de función pública https://www.xunta.gal/funcion-publica > Inscrición en procesos

• Directamente en https://fides.xunta.gal .

Inscrición procesos selectivos

Pode identificarse a través de Chave365 ou mediante un certificado 
dixital ou DNI-e si accede desde fora da Xunta.

Ou mediante usuario e clave e certificado se o fai dende a 
propia Xunta.

Consulte os certificados admitidos

Requisitos de acceso. Que debo ter en conta?

https://www.xunta.gal/funcion-publica
http://fides.xunta.gal/
https://sede.xunta.gal/a-sede/sistemas-de-identificacion-e-sinatura


Requisitos técnicos xerais

Requisitos técnicos

S.O. Windows

 Debe utilizar un dos seguintes navegadores: Internet
Explorer, Firefox ou Chrome

 Debe utilizar un dos seguinte sistemas de firma
electrónica:

 Chave365

 Certificado electrónico sempre que houbese
instalado Autofirma para Windows. Pode
consultar o manual de instalación aquí.

S.O. MAC

 Debe utilizar un dos seguintes navegadores: Safari, Firefox ou Chrome

 Debe utilizar un dos seguinte sistemas de firma electrónica:

 Chave365

 Certificado electrónico sempre que houbese instalado Autofirma
para MAC. Pode consultar o manual de instalación aquí.

S.O. Linux

 Debe utilizar un dos seguintes navegadores: Firefox ou
Chrome

 Debe utilizar un dos seguinte sistemas de firma
electrónica:

 Chave365

 Certificado electrónico sempre que houbese
instalado Autofirma para Linux. Pode consultar o
manual de instalación aquí.

https://sede.xunta.gal/ficheiros/manuais/Manual_Autofirma_Windows_gal.pdf
https://sede.xunta.gal/ficheiros/manuais/Manual_Autofirma_MAC_OSx_gal.pdf
https://sede.xunta.gal/ficheiros/manuais/Manual_Autofirma_Linux_gal.pdf
https://sede.xunta.gal/ficheiros/manuais/Manual_Autofirma_Linux_gal.pdf


Algunhas funcionalidades teñen requisitos específicos que requiren a apertura de ventás emerxentes.

Outros requisitos

Requisitos técnicos

Pago de taxas

Para poder realizar o pago de taxas dende FIDES | Canle do emprego público a través da Plataforma de Pago da Axencia
Tributaria de Galicia deberá ter habilitalas as ventás emerxentes para o sitio https://fides.xunta.gal.

http://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para https://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Chrome

Requisitos técnicos

Antes de comezar o pago:

1. Abra Chrome.
2. Enriba á dereita, prema en Máis – Configuración.
3. Prema en Privacidade e seguridade.
4. Prema en Configuración do sitio.
5. Prema en Ventás emerxentes e redireccións.

1. Manteña seleccionada a opción Non
permitir que os sitios envíen ventás
emerxentes nin utilicen redireccións e
configure a sección Comportamentos
personalizados – pode enviar ventás
emerxentes e usar redireccións
engadindo o sitio https://fides.xunta.gal

http://fides.xunta.gal/
https://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para http://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Chrome

Requisitos Técnicos

Durante o pago:

1. Prema na opción Continuar ou Continuar inscrición do formulario.
2. Na pantalla que se lle presenta, inxira a información solicitada e prema en Continuar.
3. O sistema FIDES | Canle do emprego público infórmalle que ten que habilitar as ventás emerxentes para 

continuar o pago de taxas. O navegador habilita a icona Bloqueáronse os pop-ups nesta páxina.

http://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para http://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Chrome

Requisitos Técnicos

Durante o pago:

4. Prema en Aceptar.
5. Prema na icona do navegador
6. Na pantalla que se abre, prema na opción: Permitir sempre ventás emerxente e redireccións de

https://fides.xunta.gal e logo prema en Feito.

7. Prema de novo na opción Continuar do formulario de pagamento.

http://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para https://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Edge

Requisitos Técnicos

Antes de comezar o pago:

1. No seu ordenador, abra Edge.
2. Enriba á dereita, prema en Máis – Configuración.
3. Prema en Cookies e permisos do sitio.
4. Prema en Configuración do sitio.
5. Prema en Elementos emerxentes e redireccionamentos.

1. Manteña a opción Bloquear (recomendada) activada e configure a sección Permitir
engadindo o sitio https://fides.xunta.gal

http://fides.xunta.gal/
https://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para http://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Edge

Requisitos Técnicos

Durante o pago:

1. Prema na opción Continuar ou Continuar inscrición do formulario.
2. Na pantalla que se lle presenta, inxira a información solicitada e prema en Continuar.
3. O sistema FIDES | Canle do emprego público infórmalle que ten que habilitar as ventás emerxentes 

para continuar o pago de taxas. O navegador habilita a icona Bloqueáronse os pop-ups nesta páxina.

http://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para http://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Edge

Requisitos Técnicos

Durante o pago:

4. Prema en Aceptar.
5. Prema na icona do navegador
6. Na pantalla que se abre, prema na

opción: Permitir sempre os elementos
emerxentes e as redireccións dende
https://fides.xunta.gal e logo prema en
Listo.

7. Prema de novo na opción Continuar do formulario de pagamento.

http://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para https://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Firefox

Requisitos Técnicos

Antes de comezar o pago:

1. No seu ordenador, abra Firefox.
2. Enriba á dereita, prema en Máis – Axustes.
3. Prema Privacidade & Seguridade.
4. Prema en Configuración do sitio.
5. Sección Permisos – Bloquear ventás emerxentes.

1. Manteña a opción Bloquear ventás emerxentes activada e engada a Excepción
engadindo o sitio https://fides.xunta.gal

http://fides.xunta.gal/
https://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para http://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Firefox

Requisitos Técnicos

Durante o pago:

1. Prema na opción Continuar ou Continuar inscrición do formulario.
2. Na pantalla que se lle presenta, inxira a información solicitada e prema en Continuar.
3. O sistema FIDES | Canle do emprego público infórmalle que ten que habilitar as ventás emerxentes 

para continuar o pago de taxas. O navegador habilita a icona Opcións

http://fides.xunta.gal/


Pode habilitar as ventás emerxentes para http://fides.xunta.gal antes de comezar o pago de taxas ou no momento de realizado.

Como habilito as ventás emerxentes? Firefox

Requisitos Técnicos

Durante o pago:

4. Prema en Aceptar.
5. Prema na icona do navegador
6. Premendo no botón Opcións, prema en: Permitir ventás emerxentes para https://fides.xunta.gal.

7. Prema de novo na opción Continuar do formulario de pagamento.

http://fides.xunta.gal/


Pode forzar que se abra a nova ventá no enlace inferor da pantalla

E se non se abren?

Requisitos Técnicos. Pago de Taxas. Ventás Emerxentes


