ACLARIMENT A LES BASES PER LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS
SELECTIU PER COBRIR DEFINITIVAMENT CINC PLACES DE TÈCNIC/A DE GRAU
MIG PER FOMENT DE TERRASSA SA (SERVEI D’OCUPACIÓ), I CONSTITUIR UNA
BORSA DE TREBALL PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL TÈCNIC
DEL MATEIX SERVEI (Codi convocatòria: FOMENT1/18)

Davant de les diverses consultes realitzades, es realitzen els aclariments següents:
1) Base Tercera. Requisits mínims per prendre part en el procés de selecció
“ c) Acreditar estar en possessió de titulació mínima de Grau, Diplomatura o Llicenciatura
en ciències socials, pedagogia, psicologia, relacions laborals, administració i direcció
d’empreses, dret i similar que també habilitin per l’exercici de les funcions i tasques de les
places
convocades,
en
el
moment
de
la
presentació
d'instàncies.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers”.
La titulació mínima requerida es refereix a un grau universitari, diplomatura o llicenciatura.
2) Base Quarta. Presentació de sol·licituds
“Les instàncies hauran d’anar acompanyades de:
1. Currículum vitae degudament actualitzat, datat i signat, i relació nominal dels mèrits
al·legats.
Aquest document s’utilitzarà per determinar la puntuació en la valoració de mèrits,
per la qual cosa, cal especificar el compliment dels requisits i descriure amb dates
d’inici i finalització els mateixos, incorporats a la relació nominal dels documents que
es presenten indicada en el mateix ordre en què s’aporten”.
Les instàncies hauran d’anar acompanyades de:
1. Relació nominal dels documents que es presenten en el mateix ordre en què s’aporten.
2. Currículum vitae degudament actualitzat, datat i signat, on cal especificar el compliment
de tots els requisits així com els mèrits que es vulguin presentar per a ser valorats, detallant
les dates i hores en el cas de la formació i les dates d’inici i finalització dels contractes
laborals en el cas de l’experiència professional.
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