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El Departament d’Ensenyament obre un procés de selecció de
personal
Ja us hem anat informant des de fa uns dies mitjançant el nostre Facebook [1] i Twitter [1]del procés de
selecció de personal que ha obert el Departament d'Ensenyament [2] de la Generalitat amb el propòsit de
cobrir algunes places d'administració i serveis.
Mai és mal moment, però, per recordar-vos que encara esteu a temps de presentar les vostres sol•licituds per
ocupar un d'aquests llocs de treball. La convocatòria d'Ensenyament preveu incorporar nou personal a les
borses de treball de diverses categories professionals: fisioterapeutes, educadors infantils, educadors de
centres especials, integradors socials, tècnics de cuina, de manteniment o de neteja, entre d'altres.
Hi ha tres blocs de candidats en cadascuna de les professions requerides:

El primer s'adreça a persones que ja han establert abans una relació laboral amb la Generalitat en un
lloc de treball similar
El segon bloc s'adreça a persones que hagin superat una oposició dins del departament però que ho
hagin obtingut una plaça
El tercer s'adreça a la resta de candidats (sempre i quan compleixin els requisits per a cada lloc de
treball)
Per conèixer els requisits que demanen per a cada lloc de treball, només heu de consultar aquest enllaç [3]. De
la mateixa forma, en aquesta pàgina [4] trobareu més informació relacionada amb la inscripció i la presentació
de sol•licitus. Si compleixes amb el perfil sol•licitat, no t'adormis i presenta la teva candidatura abans del
5 de juliol!
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