
JUS18413 Responsable de suport tècnic comissió d’assistència jurídica del Departament de Justícia (18.09.13)

La Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia del Departament de Justícia necessita cobrir
un lloc de treball vacant, en comissió de serveis, de responsable de suport tècnic comissió d’assistència
jurídica gratuïta Barcelona, grup A1, de nivell 24, al Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta.
 
 
Ref. JUS/184/2013
 
1.      Descripció del lloc de treball
 
Nom del lloc:                     responsable de suport tècnic comissió d’assistència jurídica gratuïta
                                      Barcelona    
Grup:                               A1    
Nivell:                              24              
Horari:                             normal                 
Unitat directiva:                 Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta
Localitat:                          Barcelona                                                                                  
Centre de treball:               c. Pau Claris, 158-160
 
 
2.      Requisits de participació
 

■     Condició indispensable ser personal funcionari de carrera del cos superior d’administració
general de la Generalitat de Catalunya, en situació administrativa de servei actiu en aquet cos.

■   Llicenciatura en dret.
■     Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C) de la Direcció General de Política

Lingüística, o equivalent.
 
 
3.      Funcions del lloc de treball
 

■     Organitzar i coordinar el personal de suport tècnic de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona.

■   Fer les funcions de secretari suplent de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona en els
casos escaients.

■   Donar suport al cap de Servei en l'àmbit de funcionament del mateix servei, tant informàtic, estadístic
com de funcionament del servei.

■   A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art.66 del Decret
Legislatiu 1/1997).

 
 
4.      Aspectes que es valoraran
 

■   Experiència de treball en sistemes de planificació, anàlisi i valoració de dades, anàlisi de la demanda i
avaluació de la satisfacció dels serveis, anàlisi i millora de processos i gestió de qualitat.

■   Coneixements en matèria de justícia gratuïta.
■   Coneixements del procediment administratiu.
■   Experiència en tasques de coordinació d’equips de treball.
■   Experiència en assessorament jurídic. 
■   Coneixements d’informàtica

 
5.      Forma d’ocupació del lloc
 



■   Comissió de serveis
 
 
6.      Participació
 

■   Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop valorat aquest, els participants
podran ser convocats a una entrevista i/o realització d’una prova.

■   En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i
experiència laboral esmentades al currículum.

■   Els candidats/es presentats/des podran ser exclosos/es en funció dels resultats d’aquest procediment de
selecció.

 
 
7.      Procediment de selecció
 

■   Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de Personal del Departament
de Justícia (telèfon 93 316 42 71).

■   Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre el seu currículum amb
fotografia a la següent adreça electrònica: selecciopersonal.dj@gencat.cat fins al dia 28 de setembre
de 2013 inclòs.

 
Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/184/2013 i NOM I COGNOMS.

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del
correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS, NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ,
DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

 


