VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ
COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Relacionem a continuació la plaça de l’especialitat 191 (GREC MODERN) que està pendent
de cobrir amb personal substitut.
Requisits:
-

Llicenciat (titulació mínima)
Nivell C1 de Català

Es valorarà:
-

-

Titulació oficial exigit pel Departament d’Educació per impartir l’especialitat (podeu
consultar-ho en aquest enllaç)
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:::NO:::
Màster de Formació de Professorat o CAP.

Les persones que estiguin interessades en aquest lloc de treball, hauran d’enviar un correu
electrònic a la següent adreça dcsec.ceb@gencat.cat especificant el lloc que sol·licita i
fent constar:
Cognoms i nom
DNI
Número d’ordre a la borsa de treball 2018/2019
Àmbit territorial preferent
E-mail
Telèfon de contacte
CV i titulacions
Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures, el centre revisarà els currículums
i seleccionarà als candidats per fer una entrevista/prova. Entre aquests s’escollirà al candidat
que superi la prova per al següent ordre de prelació:
1r. Els candidats que estan a la borsa. S’escollirà al candidat que superi la prova amb millor
número de borsa del Consorci i, cas que no hi hagi ningú, la persona d’altre Servei
Territorial amb millor número.
2n. Els candidats que no estan a la borsa. S’escollirà al candidat que superi la prova que
reuneixi els requisits per entrar a formar part de la borsa docent de la Generalitat.
3n. Els candidats que no estan a la borsa i que no tinguin tots els requisits per entrar a formar
part de la borsa docent de la Generalitat. S’escollirà al candidat que superi la prova. En
cas d’haver més d’un s’escollirà al candidat proposat pel centre.
Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures sereu convocats per correu
electrònic per fer la prova.
Es poden enviar correus electrònics fins les 10.00 h. de dimarts 15/01/2019
Centre docent
EOI de Barcelona

Plaça d’Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 935 511 000
www.edubcn.cat

Especialitat
191

Tipus
Vacant

Jornada
Sencera

Durada prevista
18/01/2019 a 31/08/2019

