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CONVOCATÒRIA PER A COBRIR DUES PLACES DE MONITOR/A DE TEMPS 

LLIURE PER AL PROJECTE ACTIVA’T 2021 

 

Aquestes dues places sorgeixen amb motiu de l’execució del Projecte d’Activitats del 

CLJO per a l’any 2021, que consta en el conveni que es manté amb l’Ajuntament 

d’Ontinyent. 

 

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

FUNCIONS:  

▪ Executar la programació i les activitats dutes a terme per la coordinació  del 

projecte Activa’t 2021. 

▪ Acudir a les reunions prèvies de programació. 

▪ Realitzar un seguiment i avaluació d’aquesta. 

 

DURACIÓ:  

▪ Temporal. Del 21/06 al 30/07 de 2021 en horari de 9:00 h a 14:00 h. 

2.- PERFIL IDEAL 

 

ESSENCIALS DESITJABLES 

Titulació en MATL per a monitores i 

monitors.  

Experiència laboral amb xiquets i xiquetes 

dintre de l’educació no reglada. 

Titulació de Valencià. Estudis relacionats en l’àmbit. 

 Experiència associativa. 
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3. - S’OFEREIX:  

 

Contractació per impulsar la participació en joventut en la ciutat, del 21/06 al 30/07 per als 

monitors i monitores, fent un total de 25 hores setmanals.  

  

4.- FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

 

FASE 1: Emplenar el formulari en línia i presentació de la documentació. Data límit 

de                                                                                         presentació el 10 de juny a les 23:59 h. Caldrà adjuntar en el formulari: 

▪ Currículum.  

▪ Titulació de MATL.  

▪ Certificat dels Coneixements de Valencià.  

 

En cas de no adjuntar tota la documentació correctament, el Consell Local de la Joventut 

d’Ontinyent es reserva el dret a excloure a eixa persona del procés de selecció. 

 

FASE 2: Entrevista personal.  

Per a aquesta fase se seleccionaran un màxim de 8 persones, d’entre les que hagen 

presentat correctament tota la documentació i aportat tota la informació requerida al 

formulari.  

 

RESUM DE DATES DEL PROCÉS 

 

- Convocatòria de l’oferta de 

treball 

28 de maig de 2021 

- Termini per a emplenar el formulari i 

aportar la documentació 
Fins al 10 de juny de 2021 

- Entrevistes personals 16 i 17 de juny de 2021 

- Data de resolució 18 de juny de 2021 

 

- Incorporació 

 

21 de juny de 2021 

 

5.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ 

El procés finalitzarà amb la selecció de les 2 persones que obtinguen una 

puntuació més alta en el mateix. La resta de persones participants que hagen passat a 

la fase 2, seran ordenades de major a menor puntuació obtinguda en el procés, 

conformant una borsa de treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles 

en cas d’oferir una nova vacant per a aquesta plaça. 
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