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En el marc del programa complementari de foment de l’ocupació local de
suport a l'ocupació local (Línia 1), aprovat a l'empara del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2019-2020
2020 de la Diputació de Barcelona”, l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici 2019, persones del nostre
municipi que estiguin en situació d'atur i siguin demandants d'ocupació,
amb el següent perfil

1 GRADUAT/DA UNIVERSITARI/A
MESTRE/A EDUCACIÓ
ACIÓ PRIMÀRIA
Requisits generals:
•
•
•
•
•
•
•

Tenir 18 anys complerts.
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a
Espanya.
Imprescindible estar empadronat a Sant Boi de Llobregat, amb una antiguitat
mínima de 6 mesos
Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de la Generalitat en
situació d'atur
Estar en possessió de la titulació adient per a la vacant a la que es vol accedir
Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent
Certificat d'antecedents
dents penals

Requisits específics:
•

Coneixements d'anglès

De manera específica, es valorarà:
•
•
•
•

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

N404/2019/000033

S’ofereix:
•
•
•
•
•

Contracte de nou mesos de durada.
Horari: jornada intensiva en horari de tarda.
Jornada: 1.647 hores anuals (jornada completa).
Salari: 22.311,05 € bruts anuals.
La incorporació es farà d’acord amb les necessitats del diferents serveis durant el
mes d’octubre.

Documentació a aportar:
Currículum Vitae
DNI/NIE
Fotocòpia 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
La persona seleccionada s'ubicarà a un centre escolar de primària i realitzarà tasques
educatives amb els infants del centre en el marc del projecte «Suport a l'estudi, Tu Pots»

Aquesta oferta romandrà publicada en el taulell d’anuncis de la masia
Torre Figueres i web de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Les
persones interessades s’hauran de dirigir, a la recepció de la Masia
Torre Figueres (Carrer Pau Claris,14) des del dia 3 de setembre fins
al 12 de setembre de 2019, (horari de recepció de sol·licituds, de 9:00 a
14:00 hores).
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons
l'experiència i formació de les persones interessades i s'iniciarà un
procés de selecció només amb la candidatures que s'ajustin al perfil.
IMPORTANT: En finalitzar el procés de selecció, serà requisit
imprescindible per la contractació de les persona 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.

