Píndola ONLINE Què haig de saber abans de
presentar-me a unes oposicions?
Dimecres 28 de setembre de 16 a 18 h o en diferit
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Estàs valorant treballar al sector públic però no saps per on començar? Vols
presentar-te a una convocatòria pública però et sents perdut pel que fa als continguts
a estudiar per les proves? Amb aquesta sessió, de dues hores de durada, des de
l’Escola de Formació del COAMB volem donar-vos suport en aquesta inquietud que
podeu tenir com a professionals.
CONTINGUTS
· Introducció a la provisió dels llocs de treball a les administracions públiques.
La protecció del medi ambient com a competència de l’administració pública. Marc
legal. L’oferta d’ocupació pública. Concepte i classes d’empleats públics. Principis
rectors de l’accés a l’administració pública. Requisits generals. Persones amb
discapacitat. Òrgans de selecció. Estructura de recursos humans: ordenació dels llocs
de treball, cossos, escales i grups de classificació professional. Sistemes de selecció:
provisió de llocs de treball, convocatòria de places.
· Com entendre les convocatòries de places i les bases de cada convocatòria.
Ofertes públiques existents. On trobar anuncis de convocatòries de places. Estructura
i contingut de les bases.
· Orientació sobre els temaris i les matèries d'estudi.
Temari General. Apunts sobre els continguts i on trobar les matèries.
Temari Específic. Apunts sobre com preparar-lo en funció de les bases de cada
convocatòria

Ponent
Leo Bejarano Manjón. Llicenciat en Ciències Ambientals, tècnic superior a la
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

INSCRIU-TE!
FORMAT ONLINE - Aula Virtual o Autoestudi
· Podràs assistir en directe a la presentació del
ponent en format videoconferència, i podràs
intervenir a la sessió en temps real.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols
repassar els continguts, podràs visualitzar el vídeo
de la sessió al teu ritme.
· Disposaràs de la presentació en PDF, amb
enllaços i informació complementària.
· No hi ha límit de temps per realitzar el curs.
Preus
Membres del COAMB en d'atur
o precol·legiats
Membres del COAMB (col·legiats
o adherits)
Altres

15 €
20 €
70 €

