Ofertes de treball temporal (6 mesos) en contracte de
pràctiques per a joves inscrits en el Programa de Garantia
Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari
La convocatòria dependrà de la recepció de la resolució d’aprovació per part del Servei
Públic d’Ocupació a Catalunya, segons l’Ordre TSF/213/2016 (DOGC de 4/08/2016).
LLOCS DE TREBALL OFERTATS
1 Tècnic auxiliar d’arxiu.Projecte: Catalogació de la documentació municipal i arxiu dels expedients.
1 Tècnic auxiliar de promoció econòmica.Projecte: Dotació de les estructures necessàries per al el desenvolupament de
l’activitat econòmica local.
1 Tècnic auxiliar informàtic.Projecte: Diagnosi i propostes per impulsar l’e-administració integral (entre d’altres
recomanacions de l’e-SET)
2 Agents cívics.Projecte: Promoció i informació del conjunt d’actituds indispensables per a garantir una
bona convivència als espais públics i espais compartits (entre d’altres aplicació i
desenvolupament de l’ordenança municipal de convivència i civisme)

REQUISITS
-

Complir els requisits fixats a les bases (Ordre TSF/213/2016 - DOGC de
4/08/2016).
Tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil (PGJ).
Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Oficina de Treball (OTG).
Tenir la titulació sol·licitada per cada lloc de treball, segons l’annex adjunt.
Estar en situació d’atur i figurar com a demandant d’ocupació a l’Oficina de
Treball (OTG).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
-

Fotocopia compulsada del DNI.
Original o fotocòpia compulsada del certificat actualitzat d’inscripció al PGJ.
Fotocòpia compulsada de la titulació corresponent.
Original o fotocòpia compulsada de la inscripció com a demandant d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generalitat.
Curriculum vitae acadèmic o professional
Fotocòpia compulsada acreditativa del nivell de català obtingut (en cas de no
disposar-ne es farà una prova).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ
Fins el 10 de novembre de 2016, a les 14 hores.

ANNEX SOBRE LES TITULACIONS
Tècnic auxiliar d’arxiu
Estudis de grau mig, universitaris de grau mig, diplomatures de la branca de lletres i
administració d’empreses, cicles de formació professional administratius, magisteri,
filologia castellana i catalana. Qualsevol estudis de grau mig o superior de la branca de
lletres, educació i empresa.
Tècnic auxiliar de promoció econòmica
Estudis de grau mig, universitaris de grau mig, diplomatures de la branca de lletres i
administració d’empreses, cicles de formació professional administratius, magisteri,
filologia castellana i catalana. Qualsevol estudis de grau mig o superior de la branca de
lletres, educació i empresa.
Tècnic auxiliar d’informàtica
Enginyeria informàtica, cicle formatiu o universitaris de grau mig o superior relacionats
amb la informàtica
Agents cívics
Estudis de grau mig, universitaris de grau mig o superior, diplomatures o cicles de
formació professional en educació, sociologia, psicologia, magisteri i altres similars.

