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PERSONAL LABORAL:
OBERTURA DE BORSA
ORDINÀRIA/CONFIRMACIÓ
PERMANÈNCIA BORSA
DES DEL 2 FINS AL 21 DE MAIG DE 2017
S’ha publicat la resolució per la qual s’obre la convocatòria ordinària 3/2017 per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals
d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament
d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en
règim de contracte laboral.
Les persones que estiguin interessades a formar-ne part
han de formalitzar la sol·licitud de participació per Internet
a través de la Web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es
pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.
Per a qui s’obre la borsa?
• S’obre per a les persones que hi estan inscrites i que vulguin modificar dades o afegir mèrits en totes les categories
convocades.
• S’obre per a les persones participants del bloc 1 en totes
les categories professionals i en tots els àmbits geogràfics.
• S’obre per a les persones participants del bloc 3 en totes les categories professionals i àmbits geogràfics, excepte les categories d’auxiliar d’educació especial (D1) i de
netejador/a (E), per a les quals no s’obre convocatòria en
cap àmbit geogràfic.
*Davant el nou requisit de titulació del personal educador
d’educació especial, totes les persones que actualment for-

men part del bloc 3 d’aquesta categoria hauran d’acceptar
la invitació amb un procediment una mica diferent de
la resta de blocs i categories, ja que la resta només ha de
confirmar-hi la participació sense cap requisit més. En canvi,
les persones del bloc 3 hauran de validar de nou totes les
dades de la seva participació actual i afegir-hi si disposen
de la titulació (en cas que no consti). Si no la tenen, quedarien excloses d’aquesta categoria.
Podeu veure la resolució a l’apartat següent: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=107002&idens=1

CONFIRMACIÓ PERMANÈNCIA BORSA
Encara que estiguin en actiu, tots els participants de la
borsa han de confirmar la seva continuïtat a través de la

Web de l’aspirant.

* Tothom haurà d’acceptar el tractament de les seves
dades d’acord amb la LOPD i també l’autorització per
a poder consultar i comprovar la inexistència de delictes de naturalesa sexual. En cas que alguna persona no
volgués autoritzar-ho, haurà d’adreçar-se als Serveis Territorials.
Personal Laboral USTEC.STEs (IAC) laborals@sindicat.net

A F I L I A’ T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs
DADES BANCÀRIES

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
NIF
Data de naixement
Adreça
				
Codi postal
Localitat
Tel. fix
mòbil

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)
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Adreça electrònica

DADES PROFESSIONALS
Centre de treball
Localitat
Situació laboral: definitiva
interinatge i substitucions
provisional/expectativa de destinació
pràctiques
atur
secundària
ptfp
adults
Col.lectiu: inf/primària
serveis educatius
privada
p. laboral
universitat
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Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs
a nom meu.
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CODI IBAN

Localitat, data
Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC
Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34
Lleida 973 26 30 32
Tarragona 977 23 52 63
Tortosa 977 51 10 46

@

www.facebook.com/laboralsUstec

barcelona@sindicat.net
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net

@Plaboralustec

