Tradicionalment una de les fonts més estables d’ocupació ha estat, i és la de treballar a l’Administració
Pública (en qualsevol dels seus nivells, local, comarcal, provincial, autonòmic, estatal o europeu). L’accés al
treball a l’Administració Pública es pot fer a diferents nivells:

Funcionari/a de carrera: formar part del personal que treballa al servei de l’administració amb una plaça
fixa cal fer oposicions, unes proves d’accés que es convoquen quan s’ofereixen places.
Funcionari/a interí: mateix estatus que els funcionaris de carrera, amb la diferència que no tenen plaça
fixa.
Personal laboral: personal que accedeix a l’Adm. Pública en règim contractual. S’accedeix per concurs
públic.
Personal eventual: treballadors públics nomenat discrecionalment per exercir funcions especials o com a
assessors. Son doncs, treballadors no permanents.
Les convocatòries, tant de oposicions com de concursos públics, les publiquen els diaris oficials de cada
administració :

BOE [1]
DOGC [2]
DIBA [3].
Ofertes temporals de treball de la Generalitat [4]
webs d' Ajuntaments
Per preparar unes oposicions cal dedicar-s’hi molts mesos. S’ha d’estudiar un temari general, que inclou el
coneixement de lleis, a més del funcionament de les institucions de tots els àmbits, des dels ajuntaments fins a
la Unió Europea. Així mateix, cada plaça té un temari específic d’acord amb la feina que s’hi ha de fer.
Per preparar-se les proves, els temaris es poden adquirir a llibreries i en portals d’Internet especialitzats. Una
altra manera de preparar les oposicions és mitjançant els cursos, que ofereixen moltes acadèmies i centres
privats d’ensenyament.

Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)
Orientació Laboral
Orientació Laboral per a Joves
Serveis Locals d'orientació Laboral
Links JovesCategoria de Links Joves: Treball en l'Administració

Documents
Accedir a un lloc de treball de funcionari [5]

Enllaços
Secció "Treball en l'Administració" de Links Joves [6]

Mapa Jove
Secció "Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)" del Mapa Jove [7]
Secció "Orientació Laboral" del Mapa Jove [8]
Secció "Orientació Laboral per a Joves" del Mapa Jove [9]
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Secció "Serveis Locals d'orientació Laboral " del Mapa Jove [10]
Etiquetes: oposicions [11], treball [12]
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Links:
[1] https://www.boe.es/
[2] http://dogc.gencat.cat/ca
[3] https://www.diba.cat/ca
[4] http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_public
a/ofertes-de-treball-de-ladministracio-de-la-generalitat/
[5] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/Accedir%20a%20un%20lloc%20de%20treball%20
de%20funcionari.pdf
[6] http://www.barcelonesjove.net/links/2292/Treball en l'Administració
[7] http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2747/Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)
[8] http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2750/Orientació Laboral
[9] http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2751/Orientació Laboral per a Joves
[10] http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2753/Serveis Locals d'orientació Laboral
[11] http://www.barcelonesjove.net/tags/oposicions
[12] http://www.barcelonesjove.net/tags/treball
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