
 

ANUNCI 

PROCÉS  DE  SELECCIÓ  DEL  DOCENT  DEL  MÒDUL  SERVEIS  BÀSICS  DE 
FLORISTERIA I ATENCIÓ AL PÚBLIC, DE L'ESPECIALITAT ACTIVITATS AUXILIARS 
EN FLORISTERIA  DE L'ESCOLA D'OCUPACIÓ ET FORMEM VINARÒS

D’acord amb l’establert en el resolc quart del Decret 2018-0278, de 13 de febrer de 2018,  

es convoca procés selectiu per a la contractació temporal del docent del mòdul «Serveis  

bàsics de floristeria i atenció al públic», de l’especialitat «Activitats auxiliars en floristeria» 

per a l'execució del programa ESCOLA D'OCUPACIÓ ET FORMEM VINARÒS expedient 

FETFO/2017/13/12, amb el següent perfil del lloc de treball:

LLOC DE TREBALL CONTRACTE (DURADA I 
JORNADA)

REQUISITS MÍNIMS EXIGITS

1 Professor/a

Especialitat: 
AGAJ0108  Activitats 
auxiliars en floristeria
Mòdul a impartir:
MF1115-1  Serveis  bàsics  de 
floristeria i atenció al públic

Duració: 1 mes (previsió del 28 
de març al 27 d’abril)
Jornada: COMPLETA

-  Llicenciatura  en  Administració  i  Direcció 
d’Empreses.
- Llicenciatura en Economia.
- Diplomatura en Ciències Empresarials.
-  Tecnic  Superior  en  Gestió  Comercial  i 
Màrqueting.
- Tècnic en Comerç
-  Certificat  de professionalitat  de nivell  3  de la 
Família Professional Comerç i Màrqueting.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL REQUERIDA 
EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT DE COMPETÈNCIA 
Si es compta amb titulació: 1 ANY
Si no es compta amb titulació:  3 ANYS 

EXPERIÈNCIA DOCENT: D'acord amb l'article 1  
punt 8 del R.D 189/2013 del 15 de març.

La  selecció  del  personal  relacionat  es  realitzarà  d'acord  amb  l’acordat  en  l’acta  de 

constitució del Grup Mixt de selecció i en les Bases Generals per a la selecció del personal 

directiu, docent i auxiliar administratiu, aprovades pel director general del Servef, amb data 

24 de novembre de 2017 i els Annexes que les acompanyen i que es troben publicades en 

el  taulell  d'anuncis  de  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs 

https://vinaros.sedelectronica.es/info;  en  la  web  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs 

www.vinaros.es.

Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud (model) en el Registre 

General de l'Ajuntament, oficina OIAC, o en la forma prevista en l'article 38,4 de la Llei  

30/1992. En este cas, la persona interessada ho haurà de comunicar a la Comissió Mixta, 

adjuntant còpia de tota la documentació presentada al número de Fax 964 407 701. Si no 

es rep l'esmentada comunicació dins del termini de presentació de sol·licituds, no podrà 

ser admès/a en el procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds serà de cinc dies hàbils,  a  comptar des del dia 

 

http://www.vinaros.es/
smb://vinaros.sedelectronica.es/info/


 

següent d’aquesta publicació. 

Les  sol·licituds  hauran  d'acompanyar-se  de  la  documentació  establerta  en  les  Bases 

Generals per a la selecció del personal directiu i docent, aprovades pel director general del  

SERVEF, en data 24 de novembre de 2017.

L’alcalde, Enric Pla Vall

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vinaròs
	2018-03-12T13:03:08+0100
	Vinaròs
	ENRIC PLA VALL - DNI 22531546X
	ho accepto




