TALLER D’OCUPACIÓ TAULA DEL SÉNIA
SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

Plaça: director/a
Requisits:
- Titulació universitària
- Titulacions prioritàries: enginyers tècnics forestals, agrícoles, llicenciats
en ciències ambientals.
Condicions del lloc de treball:
Contracte de 6 mesos (inici del contracte abans del 23 de desembre de 2015)
Municipis on s’impartirà el taller: Vallibona i Rossell
El procés de selecció constarà de 2 fases:
1. Valoració de currículum, segons els barems establerts a l’annex IV.
Superaran la primera fase els 10 candidats que tinguen major puntuació.
2. Entrevista personal
Imprescindible: disposar de carnet de conduir tipus B i tindre disponibilitat per
viatjar als municipis on s’impartiran les accions formatives.
Documentació a presentar:
- Curriculum vitae actualitzat (en el format reflectit a l’annex III)
- Certificats originals o fotocòpies compulsades:
o Títols acadèmics
o Acreditació de l’experiència professional (contractes, certificats
d’empresa, informe de vida laboral)
o Cursos de formació (certificats dels mateixos on s’indique les
hores i els continguts formatius)
o Mèrits i altres circumstàncies personals
o Situació laboral de desocupació (certificació actualitzada del
centre SERVEF en la que figure expressament la condició de
desempleat, en el cas d’estar en aquesta situació)
No es valoraran aquells mèrits que no estiguen degudament
acreditats en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Les bases generals i annexes per a la selecció de personal directiu, docent i de
suport es pot consultar a la web http://www.servef.gva.es/va/talleres-de-empleo
Data límit per presentar la documentació: 19 de novembre de 2015
Lloc de presentació:
Oficina Mancomunitat Taula del Sénia
Plaça Sant Miquel, 3 – 12300 Morella
També es podran presentar en qualsevol de les formes previstes en la Llei de
Règimen Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú. En aquest cas, la persona interesa deurà comunicar-ho
dintre del termini de presentació de sol·licituds al Grup de Treball Mixt,
adjuntant còpia de tota la documentació presentada, al mail
info@tauladelsenia.org.

