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BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE
UN/A
ORIENTADOR/ /A PELS PROJECTES SINGULARS.
1. Objecte
•
•
•
•
•
•

Denominació del lloc de treball segons plantilla: Tècnic/a Orientador/a
Tutor/a
Adscripció: IDETSA
Règim jurídic: laboral
Caràcter: temporal
Grup de classificació: A1 o A2
Jornada: completa

2. Condicions de les persones aspirants
Podran prendre part en aquesta provisió del lloc de treball les persones que reuneixin
els següents requisits:
•
•

•
•
•

▪

Edat mínima de 18 anys
Grau universitari amb psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social,
treball social o cicle formatiu de grau superior en integració social (o
equivalents), o titulacions de tercer cicle/ màsters relacionats amb l'àmbit
d'ocupació i intervenció laboral. En el cas d'altres titulacions de grau o cicle
superior, caldrà acreditar una experiència de com a mínim 2 anys en
orientació professional.
Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell
C1 expedit per la Junta Permanent de Català o equivalent
Estar en situació legal d’atur i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a
DONO (demandat d’ocupació no ocupat).
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3. Documentació exigida
Idetsa publica la convocatòria de la borsa de Treball a la gestió curricular de la pàgina
web d’IDETSA (www.idetsa.cat).
Totes les persones que estiguin interessades en participar en el procés de selecció
s’hauran d’inscriure a l’oferta de la Borsa de Treball (ref. 18/0506) i aportar la següent
documentació abans de les 5 de desembre de 2018:
1. Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i professional
2. Currículum acadèmic i professional

Les bases es publicaran íntegrament a la pàgina d’Idetsa (www.idetsa.cat).
4. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció estarà compost per dos membres: Gerent d´Idetsa, Tècnica
Orientació Laboral i Tècnic de RRHH de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.

Es realitzarà una cas pràctic, una valoració de mèrits i una entrevista personal.
5. Llista de les persones aspirants
Un cop finalitzat el termini, es dictarà la llista d’ admesos/es i exclosos/es on hi
constarà el dia hora i lloc de l’entrevista de treball. Aquesta llista es podrà consultar al
taulell d’anuncis d´IDETSA i a la seva pàgina web a l’apartat d’ofertes laborals.
Es concedirà 5 dies naturals per a subsanacions i possibles reclamacions.
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6. Cas pràctic.
Aquesta prova és de caràcter sumatori. L’exercici serà qualificat amb una puntuació
de 0 a 20 punts i seran eliminats els candidats que no arribin a un mínim de 10 punts.

7. Valoració de mèrits:
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum i
documentació acreditativa dels mateixos.
La selecció s’efectuarà mitjançant valoració de la titulació, formació i experiència
acreditades essent la puntuació màxima de 15 punts, d’acord amb el següent barem:
a) L’Experiència professional. Es valorarà amb una puntuació màxima de 7 punts.
b) Formació reglada i formació complementària
Es valorarà la realització de cursos de formació en els últims 10 anys, sobre temes
relacionats amb la plaça i/o el lloc de treball a ocupar.
1. Formació reglada (màxim 5 punts)
2. Formació complementària (màxim 3 punts)
7. Entrevista personal:
Els membres del tribunal qualificador podran realitzar preguntes relacionades amb
l’experiència professional, les titulacions acadèmiques i/o formació complementària,
les seves capacitats i aptituds... per tal de valorar correctament el nivell d’adequació
dels candidates o candidates al lloc de treball objecte de la convocatòria.
L’entrevista no és de caràcter eliminatori però si sumatori. Es valorarà amb una
puntuació màxima de 35 punts.

8. Puntuació definitiva:
La puntuació definitiva serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en els
mèrits i entrevista.
Finalment l’òrgan de selecció exposarà l’acta amb la relació d’aprovats/ades per
ordre de puntuació finals.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 5 d’octubre de 2018
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