AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR
CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER AL NOMENAMENT AMB
CARÀCTER DE FUNCIONARI D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A
L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
FULL D’AUTOBAREM - FASE DE CONCURS
COGNOMS, NOM: ______________________________________________
DNI: _______________________
Segons el punt 13.2 de les bases reguladores que han de regir la convocatòria de
concurs oposició lliure per al nomenament amb caràcter de funcionari d’un/a auxiliar
administratiu per a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, els mèrits al·legats són els
següents:
a) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (puntuació màxima 6,00 punts)
a.1) Per a serveis prestats a l’Administració pública local, ocupant llocs de treball similar al
convocat: 0,20 punts per mes complet treballat
ADMINISTRACIÓ

MESOS
COMPLETS

PUNTUACIÓ

TOTAL

a.2) Per a serveis prestats a l’Administració pública diferent a la local, ocupant llocs de treball
similar al convocat: 0,10 punts per mes complet treballat
ADMINISTRACIÓ

MESOS
COMPLETS

PUNTUACIÓ

TOTAL
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b. FORMACIÓ (puntuació màxima 4,00 punts)
b.1) Català. Certificat de nivell C2 (antic D): 0,30 punts
CERTIFICAT C2 CATALÀ

PUNTUACIÓ

b.2) Titulacions reglades relacionades amb les funcions a desenvolupar. No es valoraran
les titulacions acadèmiques que s’hagin acreditat com a requisit d’accés.
- Cicle Formatiu de Grau Superior de la branca d’Administració i gestió a 1,25 punts
per titulació
- Cicle Formatiu de Grau Mig de la branca d’Administració i gestió a 1,00 punt per
titulació
TITULACIÓ

PUNTUACIÓ

TOTAL

b.3) Només es valoraran els cursos de formació realitzats els últims 10 anys i relacionats
amb a les funcions a desenvolupar impartits per administracions públiques, associacions
municipalistes o organismes oficials sobre matèries relacionades amb les funcions
pròpies de la plaça que es convoca o relacionades amb l’exercici de la mateixa:
- Cursos entre 3 h i 29 h a 0,10 punts per curs
- Cursos entre 30 h i 99 h a 0,20 punts per curs
- Cursos de 100 h o més a 0,30 punts per curs
NOM DEL CURS

HORES
DURADA

PUNTUACIÓ

TOTAL
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