CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONTRACTACIÓ
AMB CARÀCTER DE LABORAL FIX D’UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL,
ACTUALMENT VACANT, A LA FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL RESIDÈNCIA
NOSTRA SENYORA DE RIBERA
FULL D’AUTOBAREM - FASE DE CONCURS
COGNOMS, NOM: ______________________________________________
DNI: _______________________
Segons el punt 13.3 de les bases reguladores que han de regir la convocatòria de
concurs oposició lliure per a la contractació amb caràcter de laboral fix d’un/a treballador
social per a la Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera,
organisme autònom de l’Ajuntament de la Pobla de Segur, els mèrits al·legats són els
següents:
b) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (puntuació màxima 6,00 punts)
b.1) Per a serveis prestats a l’Administració pública local o ens depenent a la mateixa,
ocupant llocs de treball similar al convocat: 0,20 punts per mes complet treballat
ADMINISTRACIÓ

MESOS
COMPLETS

PUNTUACIÓ

TOTAL
b.2) Per a serveis prestats a l’Administració pública diferent a la local així com en ens
del sector institucional, ocupant llocs de treball similar al convocat: 0,10 punts per mes
complet treballat.
ADMINISTRACIÓ

MESOS
COMPLETS

PUNTUACIÓ

TOTAL
b.3) Per a serveis prestats a l’empresa privada, ocupant llocs de treball similar al
convocat 0,10 punts per mes complet treballat
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EMPRESA

MESOS
COMPLETS

PUNTUACIÓ

TOTAL

c. FORMACIÓ (puntuació màxima 4,00 punts)
c.1) Titulacions reglades relacionades amb les tasques a desenvolupar:
- Títol de màster oficial (60-120 crèdits ECTS) a 0,60 punt per titulació
- Títol de postgrau oficial (aprox. 30-60 crèdits ECTS) a 0,40 punts per titulació
- Curs d’especialització universitari (aprox. 1-30 crèdits ECTS) a 0,30 punts per titulació
TITULACIÓ

PUNTUACIÓ

TOTAL

b.2) 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

DE PUNTUACIÓ

TOTAL

c.3) Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació
(ACTIC). Només es valora el certificat de nivell superior assolit. Marcar amb una creu
(x) el certificat corresponent, en el cas d’haver-lo adquirit.
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ACTIC
NIVELL 1, certificat bàsic
NIVELL 2, certificat mitjà

(X)

PUNTUACIÓ
0,20 punts
0,40 punts

TOTAL

La Pobla de Segur, a

de

de 2021

Signatura,
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