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ANUNCI DE L´AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona precisa d’un Treballador/a Social amb la
formació de Diplomatura en Treball Social o equivalent per al recolzament del
departament de Serveis Socials, amb caràcter urgent, per a un termini de temps
inferior a 3 mesos.
Es realitzara oferta al Servef i s'aplicara el barem següent:
CRITERIS DE SELECCIÓ:
Adequació del candidat al lloc de treball oferit: fins a 21,50 punts.
La puntuació es desglossara de la següent forma:
a) Experiència laboral, relacionada amb el lloc de treball oferit, fins a 8 punts:
_ Temps de serveis prestats en llocs de Treballadora social en qualsevol Administració
pública: 0,35 punts per cada mes natural complet de servei en actiu.
_ Temps per treball per compte d'altre, autònoms i professionals com a Treballadora
social en el sector privat: 0,10 punts per cada mes natural complet de servei en actiu.
Aquelles fraccions de temps treballats i acreditats per als aspirants que siguen
inferiors a un mes, s'acumularan a les fraccions d'altres períodes treballats, fins a
aconseguir els mesos complets, rebutjant-se'ls restes.
En cas de l'experiència en l'Administració Pública, s'acreditara mitjançant
certificacions oficials expedides per l'òrgan competent de l'administració corresponent.
En el cas d'experiència laboral en el sector privat, contracte laboral o certificat de
l'empresa i a més informe vida laboral.
No es computaran experiència laboral alguna que no estiga degudament acreditada.
b) València: acreditat mitjançant títols i diplomes oficials. Fins a 4 punts.

• A2 (oral):
• B1 (elemental):
• C1 (mitjà):
• C2 (superior):

1 punt
2 punts
3 punts
4 punts

www.lapobladevallbona.es
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c) Cursos oficials relacionats amb el lloc de treball oferit: fins a 4 punts.
Els cursos es valoraren a raó de 0,50 punts per cada 25 hores de formació.
d) Diversitat funcional: fins a 0.50 punts
- Quan el grau és de diversitat funcional siga igual o superior al 33%: 0.25 punts.
- Quan el grau de diversitat funcional siga igual o superior al 65%: 0.50 punts.
e) Entrevista fins a 5 punts:
Es valorara els coneixements tècnics, la iniciativa i la capacitat organitzativa, motivació
per al lloc de treball, responsabilitat o altres criteris similars de caràcter objectiu.
COMISSIÓ DE VALORACIÓ:

Es constituirà una Comissió de Valoració per a la selecció d'aquest treballador, que
baremarà els diferents apartats previstos en els criteris de selecció i elaborarà
proposta del candidat seleccionat a l'òrgan competent. Es seleccionarà al candidat que
obtinga la major puntuació total en este procés.
SOL.LICITUDS:
1. Les persones interessades deuen assignar-se a l'oferta en la web del Servef fins a
l'11 de febrer de 2016.
2. La sol·licitud per participar en aquest procés es presentarà en l'Oficina Ajunta´t, fins
a les 14 hores del 17 de febrer de 2016. Junt a ella, s'hauran de presentar tots els
documents dels mèrits corresponents. No es valorarà cap mèrit que no estiga
degudament acreditat en aquest moment.

3. Els restants aspectes del present procediment s'indiquen en les bases de selecció
d'aquest personal, aprovades per l'òrgan competent.

La Pobla de Vallbona, 8 Febrer de 2016
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