
ANUNCI DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES SOBRE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A
LA SELECCIÓ  DE  PROFESSOR/A DE  LLENGUA ESTRANGERA DEL PROGRAMA MIXT
D'OCUPACIÓ-FORMACIÓ  ESCOLES  D’OCUPACIÓ  “ET  FORMEM”  SEGONA  ETAPA
“SUPORT ADMINISTRATIU A DEPARTAMENTS MUNICIPALS II”. 

EXPT: FEFT2/2021/16/46

El grup de Treball mixt designat per a la selecció de participants, segons l'Ordre 14/2017,
de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per
la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  del  programa  mixt  d'ocupació-formació  «Escoles
d’Ocupació ET FORMEM», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a
col·lectius vulnerables, ha establit que, per a la selecció del personal Directiu, Docent i Auxiliar
Administratiu d’Escoles d’Ocupació ET FORMEM el procediment a seguir siga per Convocatòria
pública exposada en el  tauler d'anuncis de l'entitat,  on constarà el  període de presentació de
sol·licituds publicat mitjançant edicte de l'entitat promotora.

Professor/a  del  mòdul  MF0977_2  Llengua  Estrangera  Professional  per  a  la  gestió
administrativa en la relació amb el client:

-Titulació: 
-Llicenciat/a  o  Graduat/a  en  filologia,  traducció  i  interpretació  de  la  llengua  estrangera
corresponent o títol de grau equivalent.
-Qualsevol altra titulació superior amb la següent formació complementària.
-Haver superat un cicle dels estudis que condueixen a l'obtenció de la llicenciatura de filologia,
traducció i interpretació en llengua estrangera o titulació estrangera.
-Certificat  o  diploma  d'acreditació  oficial  de  la  competència  lingüística  de  la  llengua
corresponent com el certificat de nivell avançat de l'Escola Oficial d'Idiomes o altres equivalents
o superiors reconeguts.
-Titulació universitària cursada en un país de parla de la llengua estrangera, en el seu cas,
amb la corresponent homologació.

-Experiència professional: Amb acreditació: 2 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'article 13
RD 34/2008, de 18 de gener.

La Selecció es realitzarà segons s'estableix en les Bases Generals per a la selecció de personal
directiu, docent i auxiliar administratiu del programa mixt d’Escoles d’Ocupació ET FORMEM.

Les sol·licituds es presentaran Telemàticament  a través de la  seu electrònica  de l'Ajuntament
d'Almussafes  mitjançant  Instància  General,  disponible  en  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament
d'Almussafes www.almussafes.e  s   o en les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de
presentació de sol·licituds serà des del dia 9 de setembre fins al dia 15 de setembre de 2021.
Telèfon d'informació ADL: 961782215.

A Almussafes

L'Alcalde

ADL

Expediente 839952ANIF: P4603500B

Anunci Sel·lecció Professor/a Llengua estrangera ET FORMEM 2. FEFT/2021/16/46. - SEFYCU 2820797

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: LDAA PDWZ XTAQ EED9 NPEKAYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

FIRMADO POR

AN
TO

NI
O 

GO
NZ

ÁL
EZ

 R
OD

RÍ
GU

EZ
Al

ca
ld

e
07

/0
9/

20
21

Pág. 1 de 1

http://www.almussafes.es/
http://www.almussafes.es/
https://almussafes.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=LDAAPDWZXTAQEED9NPEK
https://almussafes.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=6872645&csv=LDAAPDWZXTAQEED9NPEK

		2021-09-07T14:39:05+0200
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://almussafes.sedipualba.es/ con CSV LDAAPDWZXTAQEED9NPEK
	Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES




