L’Ajuntament de Terrassa necessita contractar amb caràcter d’urgència un professor/a per fer
contracte de relleu de jubilat/da parcial:

PROFESSOR/A
Titulació i altres requisits :
Es poden presentar a la convocatòria:
- Grau en anglès o llicenciatura en filologia anglesa o equivalent.
- Graus de la branca de coneixement d’arts i humanitats, ciències socials i jurídiques o
equivalent més nivell d’anglès C1.
- Nivell de Suficiència de català (antic Nivell C). Les persones que no l’acreditin hauran de fer
la prova de nivell.
- Certificat d’aptitud pedagògica (CAP) o equivalent
Contractació i procés de selecció:
Totes les persones que es contractin han d’estar en situació d’atur, prèviament inscrites
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació i que no cotitzin
a cap dels règims de la Seguretat Social.
S’ofereix contractació laboral temporal per cobrir jubilació parcial (contracte de relleu) d’un
professor/a per impartir classes d’anglès, 1077,9 hores totals anuals, i un sou brut anual de
21.739,40€.
Es valorarà:
- Experiència laboral i formació contingudes en l’àmbit de la docència: es valorarà
exclusivament la documentació degudament acreditada, tant pel que fa a la formació
acadèmica com l’experiència professional (per a la qual s’hauran d’aportar els
corresponents informes de vida laboral).
-

Es podrà realitzar entrevista a fi de contrastar i, si s’escau, aprofundir, sobre la
informació continguda als currículums dels/les aspirants.

Data límit de la presentació a aquesta convocatòria: 21 de juliol de 2018
Les instàncies s’hauran de presentar per Internet, a través de la Seu Electrònica municipal
(https://seuelectronica.terrassa.cat), mitjançant formulari específic a tal efecte, signat
electrònicament amb certificat digital. En cas de no disposar de certificat digital, es pot obtenir
identificació i signatura electrònica a través de l’idCAT Mòbil (http://www.idcatmobil.cat). Aquest
sistema permet donar-se d’alta de forma immediata.
En cas de no tenir mitjans electrònics per fer la tramitació, es podran presentar les instàncies a
qualsevol de les oficines de registre municipals.

