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En el marc del “Pla de suport a les polítiques socials 2016-2019”, dirigit als
programes municipals d’ocupació que impulsen iniciatives que generen
ocupació directa al territori, reforcen els dispositius i xarxes locals d’ocupació i
milloren les condicions d’ocupabilitat de la població aturada, l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici 2018,

1 TÈCNIC/A DE SUPORT EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Requisits generals:
•
•
•
•
•
•

Tenir 16 anys complerts.
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
Imprescindible estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat, amb una antiguitat
mínima de 6 mesos.
Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya en situació
d’atur, o bé estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Sant Boi de Llobregat.
Estar en possessió de grau universitari d'àmbit educatiu (mestre/a, pedagog/a, etc.)
Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent.

Requisits específics:
•

Graduat/da universitari/a en especialitats d'àmbit educatiu (mestre/a, pedagog/a, etc.)

De manera específica, es valorarà:
•
•
•
•

Coneixements similars en l’àmbit o servei on s’ubica la vacant.
Altra formació vinculada a la cartera de serveis de l’Ajuntament.
Usuari avançat d'eines 2.0
Coneixements d'anglès

S’ofereix:
• Contracte de nous mesos de durada.
• Horari: jornada intensiva en horari de tarda.
• Jornada: 1.647 hores (jornada completa).
• Salari: 21.393€ bruts anuals.
• La incorporació es farà al mes d'octubre.

Documentació a aportar:
Currículum Vitae
DNI/NIE
Fotocòpies del títol formatiu requerit.
Fotocòpia del nivell C de català
Informe de vida laboral: (Com sol·licitar-ho: Per internet www.seg-social.es )
Documentació acreditatiu d'estar en situació d'atur

Les persones interessades han de lliurar la documentació ja descrita a
la recepció de la Masia Torre Figueres (Carrer Pau Claris, 14), des del
dia 4 al 10 de setembre de 2018 a les 14:00h; tot indicant la/les
referència/es de la/les vacant/s que els interessi.
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la
formació i l'experiència de les persones interessades. S'iniciarà un
procés de selecció només amb les candidatures que s'ajustin al perfil.
*IMPORTANT: En finalitzar el procés de selecció, serà requisit
imprescindible per a la contractació de les persones seleccionades la
presentació del Certificat d’Antecedents Penals, en virtut a l’aplicació de la
llei L26/2015 que modifica la LO 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor.

