Oferta de treball per a Docent en llengua valenciana

Les persones interessades en esta oferta poden inscriure’s a través del formulari que trobaran
en https://transparencia.fundacionumh.es/solicitud-oferta-empleo

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Lloc
Docent en llengua valenciana
Salari
23.310€ bruts anuals
Règim
Compte d’altri
Jornada
Jornada segons necessitats del Centre d’Idiomes
Lloc de treball
Centre d’Idiomes de la Fundació UMH (Elx)
Denominació del Lloc
Docent en llengua valenciana
REQUISITS
Formació *
Titulació per Filologia catalana
Traducció i interpretació o equivalent
Titulació universitària de l'àmbit de les llengues amb diploma
de Mestre o nivell C2 certificat de valencià
Experiència *
Experiència docent demostrable
Activitats a realitzar
Docència, creació de material docent i traducció
Coneixements requerits en el
lloc *

●
●
●
●

Informàtica *

●
●

Altres Requisits

●
●
●

●

●
Aspectes no exigibles però ●
valorables
●
* Requisits imprescindibles

Ser coneixedor/a dels últims canvis en la gramàtica
normativa de la llengua valenciana.
Coneixements en TICs aplicades a la docència.
Nivell alt de correcció escrita.
Ser coneixedor/a dels nivells establerts pel MCER quant
a l’ensenyament de les llengües.
Coneixements bàsics del paquet ofimàtic Office 2016
Coneixements de gestió de Google Drive i Google docs.
Bona expressió oral i escrita.
Persona versàtil i amb capacitat per a adaptar-se als
canvis.
Persona organitzada, sociable, proactiva i compromesa
amb la qualitat del seu treball i de l’equip.
Disponibilitat de dilluns a divendres i flexibilitat fora
d’aquest horari. Disponibilitat per a desplaçar-se a
altres campus de la UMH (Elx, Sant Joan d’Alacant,
Oriola i Altea) i altres llocs de la província d’Alacant i
Múrcia.
Vehicle propi.
Ser natiu.
Coneixements d’altres idiomes.

NOTA: el termini per a la recepció de currículums vitae conclourà passats 20 dies des de la
publicació d’esta oferta de treball. Només es valoraran les candidatures presentades a través
de https://transparencia.fundacionumh.es/solicitud-oferta-empleo
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Sobre la valoració de les candidatures:

Totes les persones que manifesten el seu interès en l'oferta de treball per a Docent en llengua
valenciana hauran de participar en el procés de selecció, el qual consta de dues fases
independents. En la puntuació final, la valoració dels requisits suposa el 40% i la valoració de
les entrevistes el 60%.
●

PRIMERA FASE: VALORACIÓ DE REQUISITS.

Es valorarà la formació acadèmica i l'experiència professional de tots/as els/as
candidats/as, aplicant per a aquesta avaluació una relació de criteris que són públics
apareixen publicats a continuació:

i

Criteris Formació Acadèmica (màxim 5 punts):

+2,50 I Títol universitari ajustat a l'oferta de treball
+2,00 I Títol universitari relacionat o aplicable a l'oferta de treball
+2,00 I Màster oficial específic (o equivalent, com el CAP) a l'oferta de treball
+1,50 I En curs, Màster oficial específic a l'oferta de treball
+1,00 I Màster oficial relacionat o aplicable a l'oferta de treball
+0,50 I En curs, Màster oficial relacionat o aplicable a l'oferta de treball
+0,20 I Una altra formació No universitària ajustada a l'oferta de treball (per programa finalitzat) (+ de 60 hores)
+0,15 I Una altra formació No universitària ajustada a l'oferta de treball (per programa finalitzat) (- de 60 hores)

Experiència Professional (màxim 5 punts):
+0,30 | Pràctica/experiència professional ajustada a l'oferta de treball (per mes treballat)
+0,15 | Pràctica/experiència professional relacionada o aplicable a l'oferta de treball (per mes treballat)
+0,10 | Pràctica/experiència professional en el sector però no relacionada amb l'oferta (per mes treballat)

●

SEGONA FASE: ENTREVISTES PERSONALS PER COMPETÈNCIES.

Primera entrevista:
Es realitzarà una primera entrevista, si pot ser en l'idioma de l'oferta, als candidats que
reunisquen els requisits establits en l'oferta d'ocupació pel Coordinador de l'Àrea per a valorar
la competència lingüística del candidat en la matèria referent al lloc de treball per tal
d’establir, de manera orientativa, els camps següents: habilitats informàtiques i coneixements
de les TICS per a la docència; la seua comunicació i empatia; i la seua capacitat lingüística
adaptada a les necessitats del Centre d'Idiomes. En el termini màxim de 20 dies.
Depenent de les respostes dels candidats, s'atorgarà la següent puntuació en cada camp
tractat en l'entrevista:
1 punt: sota compliment
2 punt: compliment nivell intermedi
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3 punts: compleix sobradament
Segona entrevista:
Les candidatures, si continuen reunint els requisits establits en l'oferta d'ocupació, seran
convocades a una segona entrevista personal en el termini màxim de 20 dies amb l'equip de
selecció de personal. L'equip de selecció de personal es compon de, almenys, dos membres
que són:
1. La Directora Gerent de la Fundación UMH, o la persona en la qual aquesta delegue.
2. La Directora Docent i/o persona en qui delegue o designe.
Aquesta segona entrevista es desenvoluparà per valorar la seua formació acadèmica i evolució
professional per tal d’establir, de manera orientativa, els camps següents: disponibilitat
geogràfica i horària; capacitat organitzativa; creació i desenvolupament de continguts;
iniciatives i resolució de problemes; capacitat d'adaptació; i treball en equip.
Depenent de les respostes dels candidats, s'atorgarà la següent puntuació en cada camp
tractat en l'entrevista:
1 punt: sota compliment
2 punt: compliment nivell intermedi
3 punts: compleix sobradament
La puntuació final s’obtindrà de la suma de la ponderació de la valoració del currículum
vitae i de la valoració de les entrevistes personals:
●
●

La valoració del currículum suposarà el 40% del total.
La valoració de la primera entrevista de la Fase 2 suposarà el 30% del total.

●

La valoració de la segona entrevista de la Fase 2 suposarà el 30% del total.

Del resultat d’aquestes valoracions s’obtindrà la puntuació global obtinguda per cada
candidat/a i es procedirà a la resolució del procés de selecció.
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