BASES PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE MONITORES
DAS ACCIÓNS FORMATIVAS (AFD) CONCEDIDAS A ESTA ENTIDADE
Concedidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria a impartición de
cinco cursos de formación profesional correspondentes á programación de accións
formativas dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas (AFD), tramítase
expediente para proceder ao desenvolvemento dos mesmos.
Unha vez realizada a oportuna petición ó Servizo Público de Emprego,
solicitando a relación de alumnos para cada curso, é necesario proceder á selección de
persoal laboral para imparti-los cursos.
A tal fin por resolución da “Presidencia” aprobaronse as seguintes bases.
BASES
Primeira.- O obxecto das presentes bases é regular a contratación mercantil, pola
Fundación, dos monitores necesarios para impartir as acción formativas a celebrar
proximamente na Fundación.
Segunda.- Os contratos terán a duración necesaria para o desenvolvemento dos
cursos de formación profesional enmarcados dentro da RESOLUCION da Consellería
de Economía, Emprego e Industria e a Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.
Terceira.- A retribución será a sinalada na orde da Consellería de Economía,
Emprego e Industria do 07 de marzo de 2017, que determina para o profesorado.
Cuarta.- A xornada será de cinco horas diarias, de luns a venres.
Quinta.- As bases da convocatoria serán expostas no taboleiro de anuncios da
Fundación, e o anuncio da convocatoria publicarase no Boletín Oficial da Provincia
(BOP), podendo presentar os interesados as súas solicitudes no prazo de 3 días naturais
seguintes ao da publicación, entregándose no Rexistro da Fundación en horario de 9:00h
a 14:00h horas, os días hábiles. Se o terceiro día é festivo, o prazo finaliza o seguinte
hábil.

Nas instancias solicitarase a admisión ao proceso selectivo da acción formativa
correspondente, facéndose constar que se reúnen, con referencia á data na que expire o
prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:
-

Ser maior de 18 anos.
Non padecer enfermidade nin eiva física para prestalos seus servizos.
Non estar incapacitado ou imcompatibilizado para contratar coa Fundación.
Ter a capacitación adecuada para os cometidos aos que se aspira.

Sexta.- Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, o Presidente
da Fundación procederá a efectuar a selección á vista dos méritos achegados.
A avaliación, suxeitarase aos seguintes baremos:
-

-

Titulación, de 0 a 4 punto:
. Titualación adecuada, máximo 2 puntos.
. Formación complementaria adecuada, máximo 2 puntos.
Experiencia profesional e docente, que se aporte, de 0 a 3 puntos.
Outras circunstancias que os participantes aleguen, de 0 a 5 puntos:
. Curso metodoloxía didáctica, CAP ou equivalente, 3 puntos.
. Curso Galego, 1 punto.
. Outros cursos, 1 punto.
Entrevista persoal, de 0 a 4 puntos.

Unha vez valorados os méritos achegados, o Presidente aprobará a relación de
aspirantes en orde de maior a menor puntuación total para contratar a persoa que
encabece cada relación, agás que sexa necesario máis dun monitor, no que se
contratarán ás persoas necesarias.
Séptima.- No prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da
publicación no taboleiro de anuncios da Fundación as relacións de aspirantes e dos
propostos, estes deberán presentar a documentación acreditativa dos requisitos sinalados
nestas bases para acceder a cada posto de traballo, perdendo os dereitos se así non o
fixeran.
Nos casos de cos aspirantes escollidos non achegaran a documentación aludida
ou de que durante o período de contratación ou de calquera das súas probas, as prazas
que quedaran vacantes, ou fora necesario cubrila por baixa de calquera tipo, o
Presidente da Fundación procederá a contratación polo mesmo sistema, do aspirante que
siga en puntuación na relación correspondente e así sucesivamente. Nestes casos o novo
aspirante terá que achegar a documentación no prazo de dous días hábiles a partir da
notificación da súa proposta, e os requisitos esixidos entenderanse con referencia á data
que remate o prazo de presentación da documentación.

Oitava.- No non previsto nestas bases estarase ó disposto na lexislación
reguladora da contratación mercantil de arrendamento de servicios.
Novena.- Contrataranse monitores para os cursos proxectados co seguinte
detalle:
1.- Promoción turística local e información ao visitante, con 708 horas de
duración.
2.- Venda de productos e servizos turísticos, con 688 horas de duración.
3.- Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas, con 768 horas de
duración.
4.- Implantación e animación de espazos comerciais, con 408 horas de duración.
5.- Atención ao cliente, consumidor ou usuario, con 478 horas de duración.
Ourense, a 25 de agosto de 2017.
O PRESIDENTE
DO COMITÉ EXECUTIVO

Asdo.: Juan Carlos Parada Rúa

