PERSONAL LABORAL

ABRIL DE 2007

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER COBRIR PLACES
VACANTS O SUBSTITUCIONS EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL TEMPORAL EN
CENTRES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL CURS 2007-2008
Amb data 27/4/07 s’ha fet pública la resolució de la borsa de treball que consta de dues parts.

1.-

Publicació de la llista INICIAL de les persones que ja formaven part de la borsa
en convocatòries anteriors perquè en tinguin coneixement i puguin modificar i
millorar, si s’escau, les seves puntuacions aportant l’acreditació de mèrits
corresponent.

2.-

Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de personal laboral.
(Noves incorporacions).

Les categories professionals que configuren la borsa són:
Fisioterapeuta; educador/a de llar d’infants; tècnic/a especialista en educació infantil;
educador/a d’educació especial en centres públics; auxiliar d’educació especial;
oficial de 1a, cuiner/a; oficial de 1a, manteniment; ajudant de cuina-netejador/a i
netejador/a.
Les categories professionals de nova incorporació són:
CATEGORIA LABORAL
Educador/a de llar d’infants *
Tècnic/a especialista en educació infantil
Educador/a d’educació especial en centres públics*
Integrador/ra social
Oficial de 1a, cuiner/a*
Oficial de 1a, manteniment**
Ajudant de cuina-netejador/a*
Netejador/a*

GRUP PROFESSIONAL
B
C1
C1
C1
D1
D1
D2
E

*exclòs l’àmbit dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
**únicament a l’àmbit dels Serveis Territorials a Girona
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28/04/07 fins al 16/05/07.
L’ESBORRANY DE LES BASES de la convocatòria, que enguany presenta diverses
modificacions respecte a la de 2006/2007, el podeu trobar al nostre web: www.sindicat.net
Tots els canvis introduïts a l’actual borsa entren en vigor a 31 d’agost de 2007 per a tot el
personal de la llista inicial.
Les persones que per qualsevol raó hagin estat excloses de la borsa han de tornar a
presentar la instància i l’acreditació de mèrits.
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