
ANUNCI DE L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES SOBRE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A
la  SELECCIÓ  DEL  PERSONAL  DIRECTIU,  DOCENT  I  AUXILIAR  ADMINISTRATIU  DEL
PROJECTE  T’AVALEM  MANTENIMENT  I  ACCESSIBILITAT  ESPAIS  PÚBLICS.
FOTAV/2021/26/46

El grup de Treball mixt designat per a la selecció de participants, segons l'Ordre 24/2016,
de  02  de  desembre,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i
Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T’Avalem en desenvolupament
del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil, destinat a millorar l'ocupabilitat de les
persones demandants d'ocupació participants, mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat
pública o d'interés social, ha establit que, per a la selecció del personal Directiu, Docent i Auxiliar
Administratiu  dels  projectes  T’Avalem  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.

Director/a + CAP:
-Titulat/a universitari/al fet que es trobe en possessió del títol CAP o Màster que habilita per a
l'exercici  de  les  professions  de  professor/a  d'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 d'Educació Primària, o equivalent.

Professor/a de l'especialitat:
-Titulació prevista en el R.D que regula el corresponent certificat de professionalitat EOCB0209
OPERACIONS AUXILIARS D'ACABATS RÍGIDS I URBANITZACIÓ i EOCB0310 REVESTIMENTS
AMB PECES RÍGIDES PER ADHERÈNCIA EN CONSTRUCCIÓ.
-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 Administrativa:
-Titulació:  FP1/Cicle de Grau Mitjà  en l'especialitat,  o  haver  realitzat  amb aprofitament alguna
acció formativa relacionada amb els 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.

La Selecció es realitzarà segons s'estableix en les Bases Generals per a la selecció de personal
directiu,  docent  i  auxiliar  administratiu  dels  projectes  T’AVALEM,  en  desenvolupament  del
programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil

Les  sol·licituds  es presentaran Telemàticament  a través de la  seu electrònica de l'Ajuntament
d'Almussafes en model normalitzat,  disponible en la pàgina Web de l'Ajuntament d'Almussafes
www.almussafes.net 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  de  l'11  al  17  de  novembre  de  2021,  tots  dos  inclosos.  Telèfon
d'informació ADL: 961782215.

A Almussafes

L'Alcalde

ADL

Expediente 801102RNIF: P4603500B

ANUNCIO SELECCIÓN PERSONAL AVALEM OBRA - SEFYCU 2908647

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