ANUNCI

Es convoca procés selectiu per a la contractació temporal del personal directiu, docent i de
suport per a l'execució del projecte TALLER D'OCUPACIÓ VINARÒS 20, expedient
FOTAE/2019/25/12, amb els següents llocs de treball:

LLOC DE TREBALL

CONTRACTE
(DURADA I JORNADA)

REQUISITS MÍNIMS EXIGITS

1 Director/a

Duració: 12 mesos
Jornada: COMPLETA

Titulació universitària

1 Auxiliar administratiu/va

Duració: 12 mesos
Jornada: COMPLETA

1 Professor/a

Duració: 12 mesos
Jornada: COMPLETA

- FPI/CFGM o certificat de professionalitat en l’especialitat
d’Administració i Gestió.
- Haver realitzat amb aprofitament alguna acció formativa, segons el
fitxer d’especialitats del SEPE, de l’Àrea Professional d’Administració i
Gestió, de la mateixa família professional.
- Graduat Escolar o ESO: amb experiència com aux. administratiu/va,
almenys, de 12 mesos.
- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o grau o altres títols equivalents.
- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o grau corresponent o
altres títuls equivalents.
- Tècnic superior de la família professional d’Edificació i Obra Civil.
- Certificats de Professionalitat de nivell 2 i 3 de las àrees
professionals d’Obra i acabats i col·locació i muntatge de la família
professional d’Edificació i Obra Civil

Especialitats:
EOCB0209
Operacions
auxiliars d’acabats rígids i
d’urbanitació
EOCB0211 Paviments
obra d’urbanització

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL REQUERIDA EN L’ÀMBIT DE LA
UNITAT DE COMPETÈNCIA
Si es compta amb titulació: 1 ANY
Si no es compta amb titulació: 3 ANYS

i

1 Professor/a

Duració: 12 mesos
Jornada: COMPLETA

Especialitats:
AGAO0108
Activitats
auxiliars en vivers, jardins i
centres de jardineria
AGAO0208 Instal·lació i
manteniment de jardins i
zones verdes

DOCENT: D'acord amb l'article 1 punt 8 del R.D 189/2013 del 15 de
març
- Enginyeria Agrònoma o Forestal
- Llicenciatura en biologia
- Enginyeria Tècnica Agrícola o Forestal
- Tècnic Superior en Gestió i Organització d’ Empreses Agropecuàries
- Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i
Paissajístics
- Tècnic en Jardineria
- Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional
agrària i de l’àrea professional de jardineria
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL REQUERIDA EN L’ÀMBIT DE LA
UNITAT DE COMPETÈNCIA
Si es compta amb titulació: 1 ANY
Si no es compta amb titulació: 3 ANYS

1 Professor/a
Formació complementària:
FCOS02 Bàsic de prevenció
de Riscos Laborals

Duració: 30 hores

EXPERIÈNCIA DOCENT: D'acord amb l'article 1 punt 8 del R.D
189/2013 del 15 de març.
- Tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals
EXPERIÈNCIA DOCENT: D'acord amb l'article 1 punt 8 del R.D
189/2013 del 15 de març.
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PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT DEL
TALLER D'OCUPACIÓ VINARÒS 20

1 Professor/a
Formació complementària:
FCOI02
Alfabetització
informàtica: informàtica i
internet

Duració: 25 hores

- Titulació universitària Grau mig en Telecomunicacions o Informàtica
-CFGS Informàtica
- Capacitació professional equivalent en l’especialització relacionada
amb el curs.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL REQUERIDA: 1 ANY
EXPERIÈNCIA DOCENT: D'acord amb l'article 1 punt 8 del R.D
189/2013 del 15 de març.

La selecció del personal relacionat es realitzarà d'acord amb l’acordat en l’acta de
constitució del Grup Mixt de selecció i en les Bases Generals per a la selecció del personal
directiu, docent i auxiliar administratiu, aprovades pel director general de Labora, amb data
25 de novembre de 2019 i els Annexes que les acompanyen i que es troben publicats en
www.labora.gva.es
Les sol·licituds es presentaran telemàticament en model normalitzat, juntament amb la
documentació específica. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds,
s’accedirà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vinaròs, per a això, el sol·licitant haurà
de disposar de firma electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans,
admesos per la seu electrònica de l’Entitat.
El termini de presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils, comptadors des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vinaròs.
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació establerta en les Bases
Generals per a la selecció del personal directiu i docent, aprovades pel director general
Labora, en data 25 de novembre de 2019.
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