
ANNEX I
Relació de llocs de treball del projecte :

ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
NÚM  EXPEDIENT:  FOTAE/2021/60/46

Adreça de correu electrònic: almussafes_adlva.es

DIRECTOR
CONTRACTE (DURADA I 
JORNADA REQUISÍTS MINÍMS ADQUIRITS.

DIRECTOR/A + CAP Durada: 12 mesos

Jornada : completa (40 
hores)

-Titulat/a universitari/a  que es trobe en possessió del títol
**CAP de  **Master  que habilita  per  a  l'exercici  de  les
professions  de  professor/a  de  Educació  Secundària
Obligatòria,  Batxillerat,  Formació  Professional  i
Ensenyaments d'Idioma o equivalent, o amb un mínim de
300 hores de Formació Metodològica.

-Títol de Maestro/a de Educació Primària, o equivalent

PROFESSOR/A FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA:
Bàsic de prevenció de riscos 
laborals codi **FCOS02  (1)

Durada: 30 hores / per grup Titulació: Tècnic superior en prevenció de riscos laborals 
o Titulació Universitària amb Tècnic Superior en Riscos 
Laborals.-
-Acreditació Docent: CAP o similar.

PROFESSOR/A
ESPECIALITAT

Durada: 12 mesos
Jornada: completa (40hores)

Titulació prevista en el R.D que regule el corresponent 
certificat de professionalitat.
-Experiència professional: Amb acreditació: 1 any en 
l'ocupació, o Sense acreditació: 3 anys en l'ocupació
-Experiència o competència docent: Estar en possessió 
del C. Professionalitat de formador ocupacional o del C.P. 
de docència de la formació professional per a 
l'ocupació.Estan exempts del requisit del paràgraf anterior 
qui es trobe en algun dels supòsits de l'articule 13 RD 
34/2008, de 18 de gener

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/VA

Durada: 12 mesos.
Jornada: (20 hores)

FP I/ Cicle de grau mitjà en l'especialitat, o haver realitzat 
amb aprofitament alguna acció formativa relacionada amb
les especialitats, segons el fitxer d'especialitats del 
**SEPE, de l'Àrea Professional d'Administració i Gestió, 
pertanyent a la Família Professional de la mateixa 
denominació (**) , o Graduat en Educació Secundària o 
Graduat Escolar amb experiència en auxiliar administratiu
de, almenys, 12 mesos.

(1) El termini de presentació de sol·licituds per a la selecció d'aquest lloc estarà condicionat al fet que el 
personal directiu i/o docent contractats no reunixquen  els requisits necessaris per a la seua impartició.
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