“BASES QUE REXIRÁN A SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRES
TRABALLADORES DESEMPREGADOS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN DA
CORUÑA PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRAS
E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS “
OBXECTO: O obxecto é a contratación laboral temporal de un albanel oficial de segunda e dous
peóns de obras públicas que serán contratados/as a través dos programas financiamento das
cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais por un período máximo de 3 meses.
Nº DE PRAZAS OFERTADAS: 3
SOLICITUDES: Farase a selección mediante presentación de oferta na Oficina de emprego
“Santiago-Norte” e seleccionarase aos candidatos que resulten mellor valorados logo da aplicación
dos criterios específicos nestas bases
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Terase en conta para a selección do persoal os seguintes criterios
por orde de preferencia:

COLECTIVOS
Persoas paradas de longa duración
Persoas desempregadas que non teñan ningún tipo de ingreso
Persoas desempregadas maiores de 45 anos
Que teñan o seu cargo o cónxuxe ou fillos menores de 26 anos ou
maiores con discapacidade

PUNTUACIÓN
10
8
6
4

Farase unha entrevista a todos os candidatos presentados que se puntuará como máximo ata 10
puntos. Nela valoranse a disponibilidade para o posto de traballo , o interese no posto e a capacidade
do candidato para o desempeño do posto de traballo.
Os candidatos serán os enviados pola Oficina de emprego Santiago-Norte e comunicaraselle o día da
selección mediante chamada teléfonica dende este Concello.
DURACIÓN DO CONTRATO E MODALIDADE DE CONTRATACIÓN- A duración do contrato
será 3 meses a jornada parcial ( 5 horas diarias). A modalidade de contrato será contrato de traballo
temporal
TRIBUNAL DE SELECCIÓN- O órgano de selección estará presidido pola secretaria-interventora
do Concello e actuarán como vogais a axente de emprego e desenvolvemento local que actuará
tamén como secretario e un funcionario municipal que actuará como vogal
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