OFERTA PÚBLICA TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ D’UNA BAIXA PER MALALTIA DE
NETEJADOR/A, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal per substitució d’una baixa per
malaltia d’un netejador/a de plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA.
Funcions bàsiques:
a)
b)
c)
d)

Netejar les sales de vetlla.
Neteja de les oficines d’administració i de la zona interna del personal.
Neteja de la sala de tanatopràxia i del magatzem de caixes.
Neteja dels accessos i passadís de l’edifici del tanatori segons conveniència.

El horari és el següent:
De dilluns a divendres de 08:00h- 13:00h i de 15:00h a 18:00h
2. Requisits de les persones aspirants
Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:
2.1 Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
2.2 Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
2.3 Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat o equivalent. Si es tracta d’un títol
obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i
Ciència.
2.4 No estar treballant actualment.
2.5 Tenir experiència com a netejador/a.

3. Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran a les oficines del Tanatori
de Reus (plaça Pablo Picasso, núm. 1, 43204) i s’hauran de presentar en el termini de 6 dies
naturals (fins el 21 de febrer), comptats a partir de la publicació de les bases i la convocatòria al
web http://www.sfreus.cat. Tanmateix les sol·licituds es podran presentar mitjançant correu
electrònica a l’adreça rhh@sfreus.cat
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
a) Currículum Vitae de l’aspirant signat.
b) Fotocòpia simple del Número d’Identificació Fiscal (NIF).
c) Fotocòpia del títol acadèmic.
d ) Document d’estar a l’atur.
e) Vida Laboral.

4. Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a convocar per telèfon a
tots els aspirants per a realitzar les proves necessàries.

5. Inici i desenvolupament del procés de selecció
5.1. Prova pràctica (de caràcter obligatori eliminatori).
Consistirà en realitzar, en el temps màxim de 30 minuts, una prova pràctica de simulació de les
tasques pròpies del lloc de treball.
La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.

5.2 Entrevista personal (de caràcter obligatori i no eliminatori).
Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències i les habilitats de
l’aspirant en relació amb el lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits
al·legats. La valoració serà de 0 a 5 punts. L’aspirant que no s’hi presenti serà exclòs/a del
procés selectiu.

5.3 Valoració dels mèrits (de caràcter obligatori i no eliminatori).
Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:
a) Capacitat i experiència demostrada de l’activitat professional de netejador/a . Es
puntuarà un 0,50 punts per any treballat (fins a 5 punts).
L’acreditació de la experiència professional es farà mitjançant la Vida Laboral.

