
Anexo I

Instrucións de acceso ao expediente profesional electrónico FIDES

A Oficina Virtual do Profesional (FIDES) constitúe o punto de encontro telemático entre o Servizo

Galego de Saúde e os/as profesionais cos que mantén unha vinculación, e configúrase como a

plataforma de acceso ao expediente electrónico do/da profesional.

O acceso a FIDES poderá realizarse desde:

-  Internet  (profesionais  do Servizo Galego de Saúde desde equipamentos informáticos situados

fisicamente fóra da rede corporativa).

-  A intranet  do Servizo Galego de Saúde (só dispoñible para profesionais  en activo do Servizo

Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e desde equipamentos

informáticos situados fisicamente na rede corporativa).

1. Acceso desde   a   internet  .

1.1. Acceso desde a internet con certificado dixital.

Os/as profesionais do Servizo Galego de Saúde poderán acceder desta forma a FIDES a través do

enderezo http://fides.sergas.es.

É  requisito  indispensable  dispoñer  dun  certificado  dixital  para  acceder  a  través  desta  vía.  Os

certificados  aceptados  son  os  expedidos  pola  FNMT (Fábrica  Nacional  de  Moeda  e  Timbre),

Camerfirma e o DNI electrónico (DNIe).

Para obter o certificado dixital expedido pola FNMT será preciso solicitalo a través da internet (no

enderezo  www.cert.fnmt.es),  ou  ben  en  calquera  oficina  da  Axencia  Tributaria  (Ministerio  de

Facenda).

Se  o/a  usuario/a  xa  dispón  dunha  tarxeta  sanitaria  do  Servizo  Galego  de  Saúde  con  Chip

electrónico, esta xa contén un certificado da FNMT, polo que non será necesario solicitar un novo.

De feito, a solicitude dun novo certificado inhabilitará o que existe na tarxeta sanitaria.
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Pola  súa parte,  o  DNI  electrónico  (DNIe)  poderase solicitar  nas  oficinas  da Dirección  Xeral  da

Policía.

Para a identificación do/da usuario/a mediante tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con

Chip electrónico ou a través do DNI electrónico, será preciso, con carácter xeral, dispoñer dunha

lectora de tarxetas. Non se requirirá lectora de tarxetas unicamente no suposto de dispoñer dun

certificado dixital da FNMT instalado no propio equipo.

Os/as  usuarios/as  poderán  solicitar  información  e  obter  asesoramento  sobre  a  acreditación

electrónica nos PAE (punto de acreditación electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde

nos diversos centros sanitarios de atención hospitalaria e atención primaria do organismo.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os/as profesionais serán tanto o

acceso á xestión do expediente electrónico e á solicitude electrónica do recoñecemento de grao -

eventualmente, para os procesos de selección e provisión de prazas- que convoque este organismo,

así como ao resto de funcionalidades existentes na Oficina Virtual do Profesional (FIDES).

A primeira vez que un/unha profesional acceda con certificado dixital a FIDES, solicitaráselle que

cubra un formulario de alta con datos básicos.

1.2. Acceso desde a internet sen certificado dixital.

O acceso a FIDES desde a internet sen certificado dixital pode efectuarse a través do enderezo

http://fides.sergas.es, mediante o sistema Chave365, que permite aos/ás cidadáns/cidadás maiores

de idade identificarse tanto en FIDES como na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade

de usar certificados dixitais nin DNI electrónico.

Pódese  atopar  toda  a  información  relativa  ao  sistema  Chave365  neste  enderezo:

httpss://sede.xunta.gal/chave365.

2. Acceso desde a intranet do Servizo Galego de Saúde.
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Esta vía só estará dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e desde

equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa do citado organismo.

Os/as profesionais cun vínculo activo terán, mediante este sistema, acceso á totalidade de servizos

e funcionalidades de FIDES, incluído o acceso á xestión do expediente electrónico e á solicitude

electrónica do recoñecemento de grao.

O acceso a FIDES realizarase mediante o código de usuario e contrasinal que os/as profesionais en

activo  xa teñen asignado e utilizan habitualmente para acceder  ao resto de funcionalidades do

sistema.

3. Manual  de instrucións de acceso e funcionamento do expediente electrónico e validación da

documentación.

Na  páxina  Web  do  Servizo  Galego  de  Saúde  (www.sergas.es)  figura  á  disposición  dos/das

profesionais un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico,

os diferentes estados en que pode atopar a información relativa aos seus méritos e normas de

validación da documentación que hai que achegar.
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