
JUS15813 Netejador/a, laboral E, al Centre Penitenciari d'Homes a Barcelona de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia (11.07.13)

La Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia necessita cobrir una
substitució per vacances de netejador/a, laboral E, al Centre Penitenciari d’Homes a Barcelona.
 
Ref. JUS/158/2013
 
 
1.      Descripció del lloc de treball
 
Nom del lloc:                 netejador/a               
Grup:                           E                                                
Horari:                         normal                      
Unitat directiva:             Centre Penitenciari d’Homes a Barcelona               
Localitat:                      Barcelona         
Centre de treball:           c. Entença, 155 
 
 
2.      Requisits de participació
 

■   D’acord amb el punt 5b de l’Acord de Govern de 28/02/2012, sobre contractació de personal
laboral d’interinitat per substitució, poden participar per aquest anunci les persones que
prestin o hagin prestat serveis a l’administració de la Generalitat de Catalunya que
compleixin els requisits següents: 

-         tenir el certificat d’escolaritat, 
-                 tenir el certificat de coneixements de català de nivell elemental (A) de la Direcció

General de Política Lingüística o equivalent.
 
 
3.      Funcions del lloc de treball
 

■   Realitzar les tasques bàsiques del seu lloc.
■   Neteja i higiene dels locals, magatzems o d’altres dependències de l’organisme, així com del

mobiliari, estris i lavabos dels esmentats locals.
 
 
4.      Aspectes que es valoraran
 

■   Experiència en llocs de treball similars
 
 
5.      Forma d’ocupació del lloc
 

■   Contracte laboral d’interinitat per substitució.
 
 
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 21 de juliol de 2013, inclòs.

 
Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/158/2013 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.


