OFERTA D’OCUPACIÓ
Ocupació
Docent CP mòdul MF1867-2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
Nom de l’entitat
Institut Balear de la Joventut
Municipi
Palma
Illa
Mallorca
Dates de presentació de sol·licituds i documentació
Del 30/04/2021 fins al 14/05/2021
REQUISITS DELS CANDIDATS
Nivell acadèmic
Ensenyament universitari segon cicle o grau.
Titulació acadèmica
•
•
•
•

Llicenciatura, enginyeria, arquitectura, títols de grau corresponents o altres títols
equivalents.
Diplomatura, enginyeria tècnica, títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Cicle formatiu de grau superior de la família professional Serveis Socioculturals i a la
Comunitat.
Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional Activitats culturals i recreatives de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Altres requisits
•

Imprescindible tenir l’acreditació del REFOIB en l’especialitat requerida (la persona seleccionada haurà d’acreditar el codi de formador/a).

CONDICIONS
Modalitat del contracte
Mercantil (la persona seleccionada haurà de presentar factura una vegada finalitzat el con tracte).
Durada(en hores)
30 hores

Prorrogable
No
Jornada
Parcial
Horari
De 9 a 13h
Data prevista de la incorporació
29/06/2021
Altres dades
Es pagarà a 40€ l’hora.
Sol·licituds de les persones candidates
Les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran de 10 dies hàbils, a partir
del dia següent de que es publiqui a la pàgina web del centre per presentar la sol·licitud. A la
sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i
els mèrits.
Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General
de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB
<www.caib.es>// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.
També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei
39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

