OFE RTA DE TR
REBALL
per ccobrir una plaça d’au
uxiliar de sserveis ge
enerals i ge
estió econòòmica de l’Institut
Cata
alà d’Arque
eologia Clà
àssica (ICA
AC) (Codi 017.57).
0
aracteríst iques generals
0. Ca
0.1. Lloc de trreball: auxiiliar de serrveis generrals i gestió
ó econòmicca amb destinació
a l’Àrea de Gestió
ó i Suportt a la Recerca de l’ICAC, S ecció de Serveis
Generals .
0.2. Categoria
a del lloc de treball: a
auxiliar adm
ministratiu (D2).
e treball: pl. Rovellat,, s/n, Tarra
agona.
0.3. Centre de
d 37,5 h ssetmanals de dilluns a divendrees.
0.4. Jornada: completa de
ó: 20.734,5
56 € bruts anuals.
0.5. Retribució
f
que es
s cobreixi o resolgui el
e lloc de trreball.
0.6. Durada: fins
c
la
aboral temp
poral d’interinitat per va
acant.
0.7. Tipus de contracte:
0.8. Convocattòria: simplificada.
0.9. Tramitaci ó: ordinària.
1.

R
Requisits

1.1. Titulació: graduat/da en educcació secundària, tèc
cnic/a corrresponent a cicles
formatiuss de grau mitjà o su
uperior (bra
anca administrativa o de secretariat),
tècnic/a especialist
e
ta correspo
onent a fo
ormació professional de 1r o 2n
2 grau
(branca administrat
a
iva o de se
ecretariat), o equivale
ent.
ments de llengua ca
atalana de
e nivell C de la Direecció Gen
neral de
1.2. Coneixem
Política Lingüística
L
o equivale
ent.
2. F
Funcions del lloc de
e treball
ó i atenció
ó a les p ersones que
q
accedeixen al ccentre i l’atenció
2.1. Recepció
telefònica
a;
nstal·lacion
ns;
2.2. Obertura i tancament de les in
m
nt de les instal·lacions del centrre;
2.3. Cura i co ntrol del mantenimen
cies;
2.4. Cura i cu stòdia de les claus i dependènc
dinària del s producte
es postals;
2.5. Gestió i t ramesa ord
entre;
2.6. Realitzacció d’encàrrrecs dins i fora del ce
s activitats dutes a te
erme en el centre;
2.7. Suport lo gístic a les
s de caràctter generall;
2.8. Compres d’ofimàtica, papererria i d’altres
d
suport a la Seecció de Gestió
2.9. Tasques d’auxiliarr administtratiu/va de
Econòmicca.
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3.

E
Es valorarrà

3.1. Coneixem
ments mitja
ans d’ofim
màtica (fullls de càlc
cul, processsador de textos,
e
etc.);
3.2. Coneixem
ments de les tasq
ques pròp
pies d’un lloc de

treball d’auxiliar

administrratiu/va;
3.3. Capacitatt de comun
nicació verrbal i escritta;
ments i hab
bilitats en a
assertivitatt i empatia;;
3.4. Coneixem
ments en matèria
m
d’attenció teleffònica i pre
esencial al s usuaris;
3.5. Coneixem
ons similars a les descrites
d
een aquest lloc de
3.6. Experiènccia laboral en funcio
treball;
eball en eq
quip;
3.7. Capacitatt de flexibilitat i de tre
ments en la gestió d’espais i instal·lac
cions, inclòòs l’ús d’a
aparells
3.8. Coneixem
audiovisu
uals bàsics;
ment del tra
ansport de paqueteria
a i efectes postals;
3.9. Coneixem
ments sobre activitatss de difusió
ó científica.
3.10 . Coneixem
4.

P
Presentac
ció de sol·licituds

4.1. Les pers ones interressades q
que reuneixin els re
equisits pooden prese
entar la
sol·licitud
d per mitjà
à d’un cor reu electrò
ònic a l’ad
dreça perssonal@icac
c.cat de
l’Institut Català
C
d’Arrqueologia Clàssica. El correu constarà
c
dee:
4.1 .1.

Assu mpte: al co
orreu electtrònic cal escriure
e
“IC
CAC convoocatòria 01
17.57” a
l’aparrtat Assum
mpte.

4.1 .2.

Cos del
d missatg
ge: a l’apa
artat reserv
vat al text del
d missatgge caldrà incloure
els co
ognoms i nom,
n
el NIF
F, el telèfo
on de conta
acte, la tituulació acad
dèmica i
la titu
ulació del nivell de ccatalà que es deman
na als requuisits (apa
artat 1.2
d’aqu
uesta convo
ocatòria).

4.1 .3.

Docu ments ad
djunts: tan
nmateix, cal adjuntar les ddades currriculars
mitjan
nçant el fo
ormulari qu e s’annexa
a a aquestta oferta; T
També s’ad
djuntarà
un ú nic arxiu PDF amb
b tots els documentts que ac reditin els
s mèrits
prese
entats a l’annex curriccular i que
e es disposaran seguiint el mate
eix ordre
de prresentació usat per a les dades curriculars
s.

4.2.

El termiini de pres
sentació de
e sol·licitu ds finalitza
a el dia 277 de setem
mbre de
2019 a les
l 24 h.

4.3.

Les sol· licituds que no comp
pleixin els requisits
r
no
o seran tin gudes en compte.
c
Tampocc es tindran
n en comp te els mèrits al·legatts que no eestiguin ac
creditats
docume
entalment en
e el mome
ent de pres
sentar la so
ol·licitud.
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5.

P
Procedime
ent de selec
cció

5.1. La Comisssió d’Avalluació i Se
elecció (en
n endavantt, CAS) farrà la valorració de
les sol·liccituds i pu
untuarà so bre un mà
àxim de 10
00 punts i d’acord amb
a
els
apartats següents:
s
5.1 .1.

Titula
acions acadèmiques: es valora
aran les titulacions a cadèmique
es quan
aquesstes siguin
n adients p
per al lloc de treball, amb una puntuació
ó de 0 a
10 pu
unts. En aquesta
a
va
aloració no
o es tindran en comppte les titu
ulacions
prese
entades pe
er complirr els requ
uisits espe
ecificats a l’apartat 1.1 de
l’ofertta.

5.1 .2.

Form ació i co
oneixemen
nts: només es valoraran la formació
ó i els
s
matè
èries directtament rela
acionades amb les funcions
f
coneiixements sobre
pròpi es del lloc de treball,, amb una puntuació de 0 a 20 punts.

5.1 .3.

eixement de llengüess: es valorarà el do
omini de ccadascuna d’elles,
Cone
amb una puntua
ació de 0 a 10 punts..

5.1 .4. L’expe
eriència la
aboral o p
professional relacionada ambb l’objecte
e de la
convo
ocatòria. Es
E valorarà
à diferent l’experiència dels dar rers cinc anys,
a
de
l’expe
eriència as
ssolida ant eriorment a aquest te
ermini. L’eexperiència
a laboral
es co
omptarà pe
er mesos d
de treball i l’experièn
ncia professsional per volum
de fa cturació. La
L puntuac ió serà de 0 a 60 pun
nts.
nc persone
es sol·licita
ants que hagin obtiingut la
5.2. La CAS entrevistarà les cin
puntuació
ó més alta per valora
ar amb més exactitud
d els mèritts i capacittats que
es deterrminin en la convo
ocatòria, i especialm
ment les capacitats
s i els
coneixem
ments relac
cionats a l ’apartat 3. La puntuació màxim
ma de l’en
ntrevista
serà de 15
1 punts que
q
s’haura
an de sum
mar als pun
nts obtinguuts en la va
aloració
de la ressta de mèrits. Si la p
puntuació de
d l’entrev
vista ho reqquereix, es podrà
superar l a puntuació màxima
a de 100 punts
p
previstos a l’ooferta. L’en
ntrevista
consistirà
à en mante
enir un dià
àleg amb l’òrgan seleccionado r sobre qü
üestions
vinculade
es a la plaç
ça a proveiir i sobre els mèrits aportats.
a
e no hagin obtingut 60
6 punts en
e l’avaluacció no pod
dran ser
5.3. Les sol·li cituds que
nades ni po
odran forma
ar part de la relació de
d reserva .
seleccion
5.4. El proced
diment de selecció
s
ess durà a terme en els
s vint dies hhàbils segü
üents al
tancamen
nt de l’adm
missió de sol·licitud
ds. La perrsona seleeccionada s’haurà
d’incorpo rar immediatament a
al lloc de treball.
6.

IInformació
ó bàsica so
obre protec
cció de dad
des personals

6.1. El respon
nsable del tractamen
nt de les dades
d
pers
sonals de les sol·licituds és
l’Institut Català d’A
Arqueologia
a Clàssica
a (ICAC), amb
a
adreçça postal a plaça
d’en Rovvellat, s/n, 43003 Ta
arragona, CIF S4300
0033J, telèèfon 97724
49133 i
adreça de
e correu electrònic in
nfo@icac.c at.
es de conta
acte del de legat de protecció de
e dades (e n endavan
nt, DPD)
6.2. Les dade
ww.icac.ca
les podeu
u consultarr a http://ww
at/qui-som//proteccio- de-dades/.
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6.3. Les dade
es persona
als de les sol·licituds seran trractades a mb la fina
alitat de
realitzar tots els procedimen
p
nts necess
saris per a tramitar les sol·licituds i
gestionarr el procés d’avaluaciió i selecció.
6.4. Les dade
es proporrcionades es conse
ervaran els anys n ecessaris per al
complime
ent de les obligacions
o
s legals.
6.5. Es recollliran les dades
d
perssonals de les sol·lic
cituds per dur a terrme els
tractamen
nts corresponents e
en complim
ment de l’interès púbblic previs
st en el
Reial deccret legislatiu 5/2015 , de 30 d’o
octubre, pe
el qual s’approva el te
ext refós
de la Llei de l’estatu
ut bàsic de
e l’empleat públic.
6.6. Les dade
es persona
als de les sol·licituds seran tractades peer l’ICAC i no es
facilitaran
n a terceres personess, excepte obligació legal.
l
6.7. En comp liment de la Llei 1 9/2014, de
e 29 de desembre, de transpa
arència,
accés a la
l informac
ció pública
a i bon gov
vern, el nom i cognooms de la persona
p
seleccion
nada per oc
cupar l’ofe rta del lloc
c de treballl seran pubblicats a la
a pàgina
web de l’ ICAC (www
w.icac.cat) excepte que
q
s’exerc
ceixi el drett d’oposició
ó.
ones sol·lic
citants ten en el dret a rebre la confirmacció sobre si l’ICAC
6.8. Les perso
està trac tant o no les seves dades de
e caràcter personal. En aquest sentit,
tenen el dret a acc
cedir a les seves dad
des person
nals, així ccom a sol·llicitar la
rectificac ió de les dades i nexactes o, si corrrespon, ssol·licitar la seva
supressió
ó o portabilitat. En d
determinades circums
stàncies ees podrà so
ol·licitar
actament de les dad
la limitacció o oposició del tra
des perso nals. En cas
c
que
s’estimin aquests drets, l’ICAC
C únicament conserv
varà les da des person
nals per
a l’exerci ci del dret de defensa
a o formula
ar reclamacions.
n exercir aquests dre
ets per mittjà d’un es
scrit adreçaat a l’ICAC
C (plaça
6.9. Es poden
d’en Rovvellat, s/n, 43003 Ta
arragona) o un missa
atge de coorreu electtrònic a
info@icacc.cat.
an atès addequadament pot
6.10 . Si algú considera que els seus drets no s’ha
comunica
ar-ho al DP
PD de l’IC
CAC. Així mateix,
m
es té el drett a presen
ntar una
reclamac ió davan
nt l’Autorritat Catalana de
e Proteccció de Dades
dcat.cat).
(www.apd

agona, 10 de setemb
bre de 2019
9
Tarra
(017.5
57-OTI-Aux.SG
G-GE.docx jpe
e)
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ANNEX:
Imprès
s de les da
ades curric
culars de la persona sol·licita
ant a l’ofe rta per cobrir una
pla
aça d’auxilliar de serrveis gene
erals i gesttió econòm
mica de l’IInstitut Ca
atalà
d’Arque
eologia Cl àssica (IC
CAC) (Codii 017.57).
Dades d ’identifica
ació de la persona q
que presen
nta la sol·llicitud
Nom

Primer cog
gnom

Segoon cognom
m

DNI/NIE//Passaportt
Titulacio
ons requerrides
Titulació
ó: graduat//a en educa
ació secun
ndària, tècn
nic/a corresponent a cicles form
matius de
grau mittjà o supe
erior (branca adminiistrativa o de secre
etariat), tèccnic/a esp
pecialista
correspo
onent a fo rmació pro
ofessional de 1r o 2n grau (branca addministrativa o de
secretari at) o equivvalent (doc
cument núm
mero 1).
Títol de
Data d’ob
btenció de l títol

Ce
entre d’ensenyament

Titulació
ó de coneixxements de
e llengua ccatalana de
e nivell C de
d la Direccció Genera
al de
Política L
Lingüística o equivale
ent (docum
ment númerro 2).
Títol de
Data d’ob
btenció de l títol

Ins
stitució atorgadora deel títol

Dades c urriculars

Titulacio
ons acadèmiques
Es valora
aran les ti tulacions acadèmiqu
a
ues quan aquestes
a
siguin
s
adieents per al lloc de
treball, a
amb una puntuació
p
de
d 0 a 10
0 punts. En
n aquesta valoració no es tind
dran en
compte l es titulacio
ons presen
ntades per complir e ls requisits
s especific ats a l’apa
artat 1.1
de l’ofertta. La num eració dels
s documen
nts començ
ça amb el número
n
3.
Valoració*
Doc.
núm.

Títol

Insttitució

Data

S/N
N

Punts

3
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Notes

*Aqueste
es columne
es no s’ha d’emplena r, estan reservades per
p a la CA
AS.
eixements
Forma ció i cone
Només es valora
aran la formació i els con
neixements
s sobre m
matèries directamen
nt
relaciona
ades amb les funcions pròpiess del lloc de
d treball, amb una puntuació
ó de 0 a 20
2
punts. La
a numeraciió dels doc
cuments éss correlativ
va a l’apartat anteriorr.
Va
aloració*
Doc.
núm.

T
Títol

In
nstitució

Data
d’inici

Data
D
final
f

Horees
duraad
a

S/N

Punts

Note
es

*Aqueste
es columne
es no s’ha d’emplena r, estan reservades per
p a la CA
AS.

ment de llengües
Coneixem
Es valora
arà el cone
eixement i domini de
e cadascun
na de les llengües, a mb una pu
untuació
de 0 a 10
0 punts. La
a numeració dels doccuments és
s correlativa a l’apartaat anterior.
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Valorac
ció*
Doc.
núm.

Títol

Insttitució

Nivell

S//N

Punts

Notes

*Aqueste
es columne
es no s’ha d’emplena r, estan reservades per
p a la CA
AS.

eriència la
aboral
Expe
Es valora
arà l’experriència labo
oral relacio
onada amb
b l’objecte de
d la convoocatòria. Es
E valorarà
à
diferent ll’experiènccia dels darrers 5 anyys, de l’experiència assolida
a
annteriormen
nt a aquestt
termini. L’experièn
ncia laboral es com
mptarà pe
er mesos de trebal l. La pun
ntuació de
e
l’experiè ncia labora
al i professional és cconjunta, amb
a
una puntuació
p
dde 0 a 60 punts. La
a
numerac ió dels doccuments és
s correlativva a l’aparttat anteriorr.
Valoració*
Doc.
núm.

Lloc de trreball

nstitució /
In
empresa

Categoria* *

Data
d’inic
i

Data
D
final
f

Meso
os
durad
da

S/N

Punts
P

Notes
s

*Aqueste
es columne
es no s’ha d’emplena r, estan reservades per
p a la CA
AS.
**Catego
oria: auxilia
ar, administratiu/va o tècnic/a especialista
a, tècnic/a mitjà/na i tècnic/a
t
superior.
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Experièn
ncia professional
Es valora
arà l’experriència proffessional rrelacionada
a amb l’objjecte de laa convocatòria. Es
valorarà diferent l’experièn
ncia dels darrers 5 anys, de l’expeeriència assolida
a
anteriorm
ment a aqu
uest termini. L’expe riència pro
ofessional es comptaarà pel vo
olum de
facturaci ó. La punttuació de l’experiènccia laboral i professional és coonjunta, amb una
puntuació
ó de 0 a 60 punts. La numerració dels documentts és correelativa a l’apartat
l
anterior.
Valora
ació*
Doc.
núm.

E
Encàrrec

Institució
ó/
empresa

Data

Import

S/N

Punts

*Aqueste
es columne
es no s’ha d’emplena r, estan reservades per
p a la CA
AS.
Lloc, dat a i signatu ra de la pe
ersona sol··licitant
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Notes

