
JUS15413 Auxiliar administratiu/va, C212, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris del
Departament de Justícia (09.07.13)

La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de
treball vacant d’auxiliar administratiu/iva, grup C2, nivell 12, als Serveis Centrals.
 
Ref. JUS/154/2013
 
 
1.      Descripció del lloc de treball
 
Nom del lloc:                auxiliar administratiu/iva
Grup:                          C2
Nivell:                         12
Horari:                         normal                   
Unitat directiva:            D.G. de Serveis Penitenciaris
Localitat:                     Barcelona
Centre de treball:          c. Aragó, 332
 
 
 
2.      Requisits de participació
 

■     Condició indispensable: ser personal funcionari de carrera en servei actiu  del
cos següent de la Generalitat de Catalunya:

-         Cos auxiliar administratiu d’administració general
 
 
3.      Funcions del lloc de treball
 

■   Gestionar la bústia corporativa.
■   Gestionar el programa informàtic del sistema de telefonia d'interns (SGIP).
■   Gestionar les peticions de matrícules de caràcter reservat al personal adscrit de   la DGSP.
■     Gestionar la documentació inclosa en el protocol intern de coordinació amb la Policia de

Catalunya - Mossos d'Esquadra, sobre les detencions, no reingressos i reingressos dels
interns dels centres penitenciaris de Catalunya.

■   Gestionar les comunicacions amb les víctimes de delictes de violència domèstica.
■   Gestionar les consultes i sol·licituds de les forces de seguretat.
■   Tramitar la correspondència interna i externa de l'àrea.
■      Qualsevol altra funció que li sigui encomanada i que correspongui al seu nivell de

responsabilitat.
 
 
4.      Aspectes que es valoraran
 

■   Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari: Word, Access, Excel i Power Point
 
 



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 19 de juliol de 2013, inclòs.

 
Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/154/2013 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, TELÈFONS DE
CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.


