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BORSA DE TREBALL: MONITOR ESPORTIU

REQUISITS:
A) Requisits comuns:

— Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra que, conforme al que es disposa en l’article 
següent, permeta l’accés a l’ocupació pública.
— Tenir complits setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
— No trobar-se inhabilitat/a para l'acompliment de funcions públiques, ni separat/a per mitjà 
d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o de la Seguretat 
Social.
— Estar en possessió de la titulació corresponent.
— Posseir la capacitat funcional per desenvolupar les tasques.
B) Requisits específics: 

-  Titulació de Graduat en educació secundaria o equivalent o complir els requisits per a la seua  
obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol.licituts de participació.

-  Acreditació negativa d'inscripció en el Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de 
Justícia, d'acord amb la Llei 26/2015 de 26 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància y a l'adolescència.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
A) Documentació a presentar:
1.- Instància de sol·licitud segons model oficial.
2.- Documentació acreditativa de la titulació que els habilita per a l'acompliment del lloc de treball 
que sol·liciten.

3.-Certificat negatiu d'Inscripció en el Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de 
Justícia.
4.- Currículum vitae, que inclourà, almenys, els següents apartats:experiència docent, mèrits 
acadèmics, activitats de formació realitzades i impartides, i publicacions.

5.- Documentació acreditativa dels mèrits que el/la sol·licitant fa valer, d'acord amb el barem (veure 
les basis BOP nº 55, de 17/03/08).
6.- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.

B) Termini de presentació: Serà de cinc dies naturals contats a partir de l ‘endemà al de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria en la web municipal.

MÉS INFORMACIÓ: 
Ajuntament de Gata de Gorgos (C/ Duquessa d’Almodóvar, 3/ Tel. 96 575 60 89)
Bases publicades en el BOP nº 55, de 17/03/08, i Bases de la Borsa de Monitor Esportiu penjades en 
la web municipal.

Nota: les fotocòpies dels documents aportats hauran de presentar-se degudament compulsats.

Gata de Gorgos, a 1 de desembre de 2016

L'Alcaldessa-Presidenta,

Signat: Magdalena Mengual Morata
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