
 
 

        

El Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet,   

I N F O R M A 

Sobre les següents convocatòries de llocs de treball temporal que formaran part del programa que s’especifica 

en el quadre adjunt. 

S’Informa que tots/es els/les interessats/des que compleixin els requisits, es poden inscriure al núm. d’oferta 

que es relaciona mitjançant la presentació d’instància en el Registre del Patronat Municipal d’Ocupació, situat 

al carrer Sant Sebastià, 26 de Ripollet, adjuntant tota la documentació requerida per al lloc de treball. 

Per a més informació, podeu trucar al Tel. 93 580 76 42, o al correu electrònic pmo@ripolletocupacio.cat  amb 
la referència del núm. d’oferta. 

 

 
OFERTA NÚM. 
 

33664 

 
OCUPACIÓ 

 
TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL per poder fer les 
tasques d'informació, orientació, inserció laboral i docència en 
formació professional en programa ocupacional. 
 

LLOCS OFERTS 1 

 
REQUISITS 
 

 
- Titulació universitària de grau o equivalent en psicologia i pedagogia 
o d'altres titulacions de formació professional relacionades amb 
l'àmbit educatiu o social. 
- Experiència en entrevistes, tutories i formació en l'Àmbit d'Ocupació. 
- Català nivell C (es realitzarà prova pels candidats que no ho 
acreditin). 
 

RETRIBUCIÓ 1488,68 € (14 pagues anuals) 

JORNADA  37,5 h/sem. 

DURACIÓ A determinar 

CONTRACTE Obra/Servei determinat a jornada completa 

 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 
PROCÉS SELECCIÓ 

 

 
- Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). 
- Fotocòpia NIF/NIE 
- Currículum vitae 
- Fotocòpia titulació oficial. 

 
 

 

A/e: pmo@ripolletocupacio.cat 

mailto:pmo@ripolletocupacio.cat


 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL 
PRESENTAR EN EL CAS DE 
SER SELECCIONAT 

 

 

 Foto tamany carnet. 

 Fotocòpia llibre família o carnet família monoparental. 

 Fotocòpia del núm. del compte bancari. 

 Fotocòpia vida laboral seguretat social. 

 

En cas que es requereixi al lloc de treball: 

 Inscripció en el SOC (Servei Català d’Ocupació) per situació d’atur 
no ocupades (DONO).  

 Certificat de no perceptor de prestacions o subsidi. 

 Certificat de Garantia Juvenil . 

 Certificat consorci per a la normalització lingüística de català o 
acreditació del compliment de les condicions d’equivalència expedida 
per l’entitat on ha cursat els estudis. 

 Curs prevenció de riscos laborals 20 hores.  

 Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (en cas de treballar 
habitualment amb menors d’edat). 
 Carnet de conduir.  

 

 
DATA FINAL OFERTA PMO 
 

24/11/2017 – 8:30 H a 14:00 H 

 
DATA LLISTA  PROVISIONAL 
D’ADMESOS/EXCLOSOS 
(Serà exposat en el taulell informatiu 
del PMO juntament amb la data de 
termini per fer esmenes i la data de les 
proves de la selecció del personal 
admès)  

 

 
28/11/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A/e: pmo@ripolletocupacio.cat 

 


