
CONVOCATÒRIA DE BORSES DE TREBALL EN EL COS DE
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES PER A ATENDR E
VACANTS O SUBSTITUCIONS EN CENTRES PÚBLICS DE LA CO MUNITAT
VALENCIANA DURANT EL CURS 2009–2010.

A fi de proveir els llocs de treball que es generen en centres públics,
dependents de la Conselleria d'Educació, s'anuncia convocatòria de borsa de
treball en el cos de Professors de Música i Arts Escèniques, en l'especialitat
següent:

– Fonaments de Composició

B A S E S    D E    L A    C O N V O C A TÒ R I A

1. Requisits del personal aspirant.
– Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats
membres de la Unió Europea, o cònjuge siga quina siga la seua nacionalitat
dels espanyols i dels nacionals de altres Estats membres de la Unió Europea,
sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i als del seu
cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o
majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun Estat, a què s'aplique els
Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en
els que s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a
la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

– Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que s'expressen
en l'annex II.

– Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.

– No patir malaltia ni estar afectat/da per limitació física o psíquica que siga
incompatible amb l'exercici de la docència.

– No haver sigut separat per expedient disciplinari del servici de qualsevol de
les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les
funcions públiques.

2. Sol·licitud.
Els que desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la

sol·licitud, que figura com a model en l'annex III, i que podran obtindre en les
direccions territorials d'Educació de les tres províncies de la Comunitat
Valenciana i en la direcció d'internet: http://www.edu.gva.es/per/es/bolsas.htm .
La dita  sol·licitud es dirigirà  junt  amb la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats (annex I) al director general de Personal i es presentaran  en el
registre de les Conselleria d'Educació.



3. Termini de presentació de documentació.
El termini de presentació de documentació serà des del dia 28 de gener

al  3 de febrer del 2010, ambdós inclusivament, de conformitat amb les
instruccions de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació.

4. Funcionament.
L'acceptació i efectiva incorporació al lloc de treball que fóra oferit

determinarà la seua efectiva inclusió en la borsa de treball.

5. Barem.
1.- Haver aprovat en la mateixa especialitat en procediments selectius
convocats en virtut del Reial Decret 850/93 o Reial Decret 334/2004 o Reial
Decret 276/2007.

En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret
850/1993:

Un exercici............. 2 punts
Dos exercicis......... 3 punts
Tres exercicis........ 5 punts

En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret
334/2004:

Un exercici............. 3 punts
Dos exercicis.......... 5 punts

En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret
276/2007:

Haver aprovat la prova................5 punts

2.- Experiència docent en Centres sostinguts amb fons públics en l'especialitat
convocada: 1 punt per any (màxim 5 punts). Fraccions de mes a raó de 0,083
punts.

3.- Experiència laboral en l'àrea de coneixement i titulació: 1 punt per any
(màxim 5 punts). Fraccions de mes a raó de 0,083 punts.
En cas de produir-se empats en la puntuació, estos es resoldran de conformitat
amb els criteris següents:

1r. Major puntuació en l'apartat 1 del barem.
2n. Major puntuació en l'apartat 2 del barem.
3r. Major puntuació en l'apartat 3 del barem
4t. Orde alfabètic del primer cognom del personal aspirant empatat, iniciant-se

l'esmentat orde per la lletra «O», conforme al resultat del sorteig celebrat el dia
29 de juny del 2009 (DOCV 17.07.2009).

València, 27 de gener del 2010; El director general de Personal: David Barelles
Adsuara



ANNEX I

DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀ NCIA

AMB CARÀCTER GENERAL

- Fotocòpia del D.N.I.
- Fotocòpia del Titule acadèmic

APARTATS DEL BAREM
Apartat 1.- Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició.

Apartat 2.- Fotocòpia del nomenament/contracte acompanyat de la presa de
possessió i cessament, on figure l'especialitat de tots els períodes treballats i
Informe de la Tresoreria de la Seguretat Social de vida laboral, i/o certificació
de servicis en Centres Públics.
Apartat 3.- Fotocòpia del contracte de treball acompanyat de l'última nòmina, de
tots els períodes treballats i Informe de la Tresoreria de la Seguretat Social de
vida laboral.

ANNEX II

TITULACIONS REQUERIDES PER A L'ESPECIALITAT CONVOCA DA.

− Títol Superior de Música: especialitat Composició.
− Títol de Professor Superior de Música: Harmonia, Contrapunt,

Composició i Instrumentació, del Pla regulat conforme al Decret
2618/1966, de 10 de setembre

− Títol de Professor de Música: Harmonia, Contrapunt, Composició i
Instrumentació, del Pla regulat conforme al Decret 2618/1966, de 10 de
setembre.


