Adjudicació de llocs de treballs de jornades reduïdes i temps
parcials.
La Conselleria convocarà a partir d'ara procediments per adjudicar els llocs de
treball de jornades reduïdes i temps parcials.
Aquestes convocatòries es realitzaran periòdicament en funció de les places a
cobrir.
Procediment:
1.-Convocatòries:
Convocatòries: s'esposarà en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, dins
de Personal i en aquest en Adjudicacions, des del proper dijous 19 de novembre.
2.- Participants: Podran participar sempre de forma voluntària tot el professorat
que a hores d'ara forme part d'algun llistat de professorat interí i que no estiga en
actiu, tant de borses de Educació Infantil i Primària com en la resta de cosos
(professorat de Secundària, EOI, Conservatoris...).
Com la participació es voluntària sols han de presentar sol·licitud les persones que
estiguen interessades en ocupar alguna de les places convocades.
3.-Vacants:
Vacants: Les places a cobrir es faran públiques a la mateixa pàgina Web de la
Conselleria des del dijous 19 o divendres 20 de novembre.
4.- Termini: Per presentar les sol·licitud es donaran cinc dies hàbils des de la
publicació de la convocatòria en la Web de Conselleria.
5.- Sol·licitud: El model de sol·licitud es podrà baixar de la mateixa Web de
Conselleria. I sols es podrà presentar en els tres Serveis Territorials d'Educació.
En aquest document, a més a més, de les dades personals del sol·licitant i d'un

espai reservat per a l'Administració on aquesta indicarà l'especialitat i l'orde, també
es tindrà que detallar l'orde de peticions.
En aquest orde de peticions es tindrà que especificar el número del lloc i
l'especialitat.
El número de peticions a demanar estarà en funció dels interesos personals dels
participants que podran sol·licitar des d'una fins a omplir totes les caselles de la
sol·licitud.
Cada vegada que es convoque una adjudicació d'aquestes característiques i no
s'estiga treballant, les persones interessades en alguna de les places convocades
tindrà que fer una nova sol·licitud per cada una de les convocatòries, indicant-lo
en:
“Sol·licite la participació en els actes d'adjudicació de llocs de jornada reduïda i
temps parcials ____(data o nº de la convocatòria)__”
Tot i ser la participació voluntària quan es presenta la sol·licitud i s'adjudique un
lloc de treball aquest nomenament es irrenunciable.
En funció del cos i de l'especialitat l'Administració designarà a quin Serveis
Territorial s'adreça la sol·licitud i serà aquest SSTT qui resoldrà aquestes
sol·licituds, independentment de que les places sol·licitades pertanyen a un altre
SSTT, donat que l'acte d'adjudicació es considera de País.
6.- Adjudicació: Aquesta primera adjudicació es farà el dijous 26 de novembre, i es
realitzarà al SSTT al que s'adreçat la sol·licitud, no es obligatòria l'assistència a
aquest acte, tot i que es pot assistir.

Per a més informació podeu adreçar-se a les seus del sindicat.

