Òrgan

EXPEDIENT

ANUNCI

RECURSOS HUMANS

X2021002995

Codi Segur de Verificació: 944e8ff2-0cde-475b-a2f2-7001d119d7c9
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_538895
Data Impressió: 06/09/2021 11:05:19
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES

Ì944e8ff2-0cde-475b-a2f2-7001d119d7c9"Î

DOCUMENT

Exp.: X2021002995 RH

ANUNCI
ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSOR/A DE VIOLONCEL I UN PER A
MUSICOTERÀPIA AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I EXTRAORDINARI
Amb motiu de baixes voluntàries de professors de l’Escola de música Pau Casals, de l’Ajuntament de
Viladecavalls i davant l’imminent inici del curs escolar, és del tot necessari i urgent cobrir
temporalment un lloc de treball de professor/a de violoncel i un de l’especialitat de musicoteràpia.
És per aquest motiu que les persones interessades en l’oferta de treball han d’enviar mitjançant
correu electrònic la següent documentació:
-

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.viladecavalls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

1.- FRANCESCA BERENGUER PRIEGO - 06/09/2021 09:17:43 - Càrrec: Alcaldessa

Currículum vitae actualitzat
Còpia del DNI
Títol per a la plaça de professors de violoncel
o Grau superior en interpretació del violoncel
Títol per a la plaça de musicoterapeuta
o Màster en musicoteràpia
Acreditació del nivell C de català
Certificat negatiu d’antecedents per delictes sexuals

Les persones interessades hauran d’indicar en el correu electrònic a quina de les dues contractacions
es presenten i en cas de voler fer-ho a les dues caldrà fer-ho per correus electrònics separats, un per
a cada especialitat.
Data d’incorporació: Immediata
Horari de treball especialitat violoncel: 9 hores i 40 minuts setmanals, a les tardes.
Horari de treball especialitat musicoteràpia: 7 hores i 30 minuts setmanals, a les tardes
Termini de presentació de sol·licituds: del dia 7 al 14 de setembre
L’enviament de la documentació es farà a l’adreça següent: recursoshumans@viladecavalls.cat
indicant a l’assumpte “contractació urgent professor/a violoncel/musicoteràpia” segons el cas.
L’Alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
Viladecavalls, a data de la signatura electrònica.
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