BORSA DE TREBALL
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL AMB CARÀCTER TEMPORAL
DE
TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ ECONÒMICA

REQUISITS:
A) Requisits específics: Bases de tècnic mitjà de gestió personal
laboral amb caràcter temporal .
Estar en possessió de la titulació següent, almenys diplomatura:
Administració i Direcció d’empreses; Ciències Econòmiques; Empresarials ;
Ciències Actuarials i Financeres; Finances i Comptabilitat i Investigació i
tècniques del mercat.
PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS:
A) Documentació a presentar:
1. Document Nacional d'Identitat.
2. Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions
públiques, ni haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del
servici de les Administracions Públiques.
3. Declaració jurada de no patir malaltia o defecte físic que impedisca
realitzar les funcions que tenen assignades.
4. Títol acadèmic exigit.
5. En el cas d'estrangers, acreditació de la nacionalitat (per als que resulten
ciutadans d'algun país de la UE ) o del caràcter legal de la residència a
Espanya (per als restants).
6 Documentació acreditativa dels mèrits que el/la sol·licitant fa valdre,
d'acord amb la baremació (veure les bases BOP nº 123, de 26/06/17).
Les fotocòpies dels documents aportats amb la instància hauran de
presentar-se degudament compulsats.
B) Termini de presentació: Serà des de 10 dies naturales
comptadors des de l’endemà de la publicació en la web municipal .
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Ajuntament de Gata de Gorgos

MÉS INFORMACIÓ:
Ajuntament de Gata de Gorgos (C/ Duquessa d’Almodóvar, 3/ Tel. 96 575 60
89)
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.
Pàgina web: www.gatadegorgos.org.
Bases genèriques publicades en el BOP nº 123 de 26/06/2017.
Bases específiques Decret d'Alcaldia número 49/2018 i 62/2018.

Gata de Gorgos, data i signatura digital al marge.
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L'alcaldessa-presidenta, Magdalena E. Mengual Morata

