Requisits de selecció dels candidats a l’oferta d’ocupació de l’IES Ses Estacions.

Els requisits de selecció són els que estableix la “Segona modificació de la Instrucció 2/2018,
conjunta del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB i del conseller
d'Educació i Universitat, de 15 d'octubre de 2018, per la qual s'aprova el protocol de gestió de la
formació per a l'ocupació en centres propis educatius públics”.
L'equip directiu del Centre realitzarà les entrevistes de selecció emprant el barem següent:
Altre títol acadèmic relacionat amb
l'especialitat formativa
Experiència professional docent (si s'ha
acreditat com a experiència docent, s'ha
de puntuar a partir de 600 hores)
Experiència professional en l'ocupació
relacionada en la unitat competència (si
es té titulació s'ha de puntuar a partir d'1
any i si no, s'ha de puntuar a partir de 3
anys)
Formació complementaria relacionada
amb l'especialitat formativa, noves
tecnologies i metodologies pedagògiques
Coneixements d’informàtica
Situació laboral

Coneixements de català: només es valora
el nivell més alt de coneixements

10 punts (màxim 10 punts).
(1 punt per cada 50 hores impartides d'accions
formatives en el sistema de formació professional
pera l'ocupació o en el sistema educatiu reglat
(màxim 10 punts).
0,25 per mes acreditat d’experiència de
professional en l'ocupació relacionada amb la
unitat de competència (Màxim 15 punts).
0,5 punts per cada 20 hores de cursos de formació
relacionats amb l'especialitat formativa. (Màxim 15
punts)
Puntuar 2 punts per l'acreditació de coneixements
del maneig de programes d'edició de textos i full de
càlcul. (Màxim 2 punts)
15 punts si es troba en situació d'atur o d'alta en el
regim general de treballadors autònoms (Màxim 15
punts)
Nivell B1: 0,8
Nivell B2: 1
Nivell C1: 2
Nivell C2: 2,5
(Màxim 2,5 punts)

NOTA: Els candidats tenen un termini de 3 dies habils per reclamar la seva puntuació
comptadors desde el dia de la seva publicació.
Palma, 4 d'octubre de 2019

