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Descripció
Enginyer

Organisme
Consorci per a la Gestió de Residus del Pla Zonal V5

Carlos Sarthou 4, entresol A i B

46800 - Xàtiva

Tel: 962 27 00 36

Mail:info@consorciresidus.org

Url:https://www.consorciresidus.org/es

Etapa actual
Convocatòria: (Bases i obertura de termini)

Termini
OBERT

15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
(BOP núm. 184, de 23/09/2020)

Procés selectiu
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

Tipus de prova
Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista

Grup
A2

Titulació específica
Estar en possessió d'algun dels següents títols acadèmics, o en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el
termini de presentació de sol·licituds: titulació universitària de llicenciatura o grau en enginyeria (Enginyeria de Camins,
Enginyeria Industrial, Enginyeria Forestal, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria
de Mines, Ciències Ambientals i altres anàlogues o equivalents relacionades amb el programa).

Requisistos generals
. Tindre la nacionalitat espanyola, la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'aquells estats als quals
siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta
matèria.

· Tindre complits els díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

· Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics exigits.

· No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

· No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats
locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, o incurs en alguna de les causes d'incapacitat
específica conforme a la normativa vigent.
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· Tindre, com a mínim, el títol de grau mitjà, o equivalent, de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià o d'un
organisme anàleg.

Places

Nombre de places

1

Descripció de les places

La convocatòria té per objecte el nomenament interí d'un funcionari enginyer, d'administració especial, escala tècnica,
per a l'execució d'un programa de responsable dels contractes de gestió de residus del Consorci per a la Gestió de
Residus V5 - COR.

El nomenament interí vinculat a programa es realitza per un període màxim de tres anys des de la presa de possessió
i es pot prorrogar un altre any. La renovació tindrà lloc anualment.

Documentació / Informació
Qui vulga participar en aquesta prova selectiva ha de cursar, segons el model que s'acompanya com a annex I a les
bases, la sol·licitud dirigida a la Presidència del Consorci, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una
de les condicions o els requisits exigits en la base quarta.

Juntament amb el model de l'annex I, han de presentar:

· Fotocòpia del DNI de l'aspirant.

· Currículum en què es facen constar les dades que consideren rellevants per a l'acompliment de les funcions assignades
al lloc de treball convocat, amb una extensió màxima de cinc folis. En el currículum s'han d'assenyalar amb tot detall
els mèrits que s'invoquen. Els mèrits que no estiguen suficientment detallats no es tindran en compte, sense necessitat
de requeriment d'esmena. L'aspirant proposat pel Tribunal ha d'acreditar els mèrits invocats abans de procedir al seu
nomenament. Qualsevol falsedat o inexactitud rellevant, que no resulte corregible, comportarà l'exclusió i pèrdua de tot
dret en el procés.

· Títol de grau mitjà, o equivalent, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme anàleg.

. Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició,
així com el tipus i graduació d'aquesta, i indicar si necessiten alguna adaptació per a fer la prova.

Lloc de presentació

Atenent la qualificació i la disponibilitat de mitjans que se suposa als aspirants, amb vista al perfil del lloc convocat, totes
les comunicacions, tant d'anada com de tornada, amb el consorci seran per mitjans electrònics. A aquest efecte, la seu
electrònica del Consorci és la que es troba allotjada en l'adreça URL https://consorciresidus.sedelectronica.es/

Enllaços d'interés

Informació en web organisme

https://www.consorciresidus.org/transparencia/recursos-humans/

Seguiment

***(Bases i obertura de termini)

Convocatòria

(Bases i obertura de termini)

Adreça web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005f000001b4434fd0e7000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

https://www.consorciresidus.org/transparencia/recursos-humans/
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005f000001b4434fd0e7000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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Termini

OBERT

15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de València. (BOP núm. 184, de 23/09/2020)

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província de València - 184 Fecha: 23/09/2020

Documentació / Informació

Qui vulga participar en aquesta prova selectiva ha de cursar, segons el model que s'acompanya com a annex
I a les bases, la sol·licitud dirigida a la Presidència del Consorci, en la qual han de manifestar que reuneixen
totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base quarta.

Juntament amb el model de l'annex I, han de presentar:

· Fotocòpia del DNI de l'aspirant.

· Currículum en què es facen constar les dades que consideren rellevants per a l'acompliment de les funcions
assignades al lloc de treball convocat, amb una extensió màxima de cinc folis. En el currículum s'han
d'assenyalar amb tot detall els mèrits que s'invoquen. Els mèrits que no estiguen suficientment detallats no es
tindran en compte, sense necessitat de requeriment d'esmena. L'aspirant proposat pel Tribunal ha d'acreditar
els mèrits invocats abans de procedir al seu nomenament. Qualsevol falsedat o inexactitud rellevant, que no
resulte corregible, comportarà l'exclusió i pèrdua de tot dret en el procés.

· Títol de grau mitjà, o equivalent, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme anàleg.

. Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite
tal condició, així com el tipus i graduació d'aquesta, i indicar si necessiten alguna adaptació per a fer la prova.

LLoc de presentació

Atenent la qualificació i la disponibilitat de mitjans que se suposa als aspirants, amb vista al perfil del
lloc convocat, totes les comunicacions, tant d'anada com de tornada, amb el consorci seran per mitjans
electrònics. A aquest efecte, la seu electrònica del Consorci és la que es troba allotjada en l'adreça URL
https://consorciresidus.sedelectronica.es/

Informació complementària

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent del Consorci dictarà la resolució que declararà
aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos i les causes d'exclusió, i concedirà un termini de cinc dies
hàbils per a reclamacions. Aquesta llista es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consorci.

Recursos

Admet recurs potestatiu de reposició.

Admet recurs contenciós administratiu.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà
amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.


