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Descripció
Professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'Escoles Oficials
d'Idiomes i professors de Música i Arts Escèniques.

Organisme
Govern dels Illes Balears: Conselleria d'Educaci i Formació Professional

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma

Tel: 971 17 78 00

Url:https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=

Etapa actual
Convocatòria: Obertura de termini

Termini
TANCAT

El termini per a presentar les sol·licituds per a participar en la convocatòria és del dia 18 al 25 d'octubre, els dos inclosos
(BOIB núm. 127, de 17/10/2017).

Procés selectiu
BORSA DE TREBALL

Tipus de prova
Valoració de mèrits

Grup
Sense especificar

Titulació específica
Vegeu l'ANNEX IV de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2017 (BOIB Núm.
025 - 28 / febrer / 2017).

Requisits específics
* Participants

Poden participar en aquesta convocatòria només nous aspirants.

Requisistos generals
- Els requisits que han de complir les persones que hi participen per a poder prendre part en aquesta convocatòria són
els establits en la base específica 3 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de
febrer de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria pública per a formar borses d'aspirants a funcionaris interins docents
amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i en totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats
o funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears (BOIB Núm. 025 - 28 / febrer / 2017).

- En particular, les persones aspirants que estiguen en possessió d'una titulació declarada equivalent a l'efecte de
docència i, per tant, afectats pel que disposa l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l'Ordre
ECD/1058/2013, de 7 de juny, han d'acreditar juntament amb la sol·licitud, per a poder ser admeses en les especialitats i
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funcions dels cossos de professors tècnics de Formació Professional, que estan en possessió de la formació equivalent
a la formació pedagògica i didàctica que s'exigeix.

- El compliment dels requisits i les condicions establits en aquesta convocatòria s'han de complir en la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds, i s'han d'acreditar en la forma que es determina en l'annex 2 de la Resolució
de la directora general de Personal Docent de 22 de febrer de 2017, anteriorment esmentada.

- Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. Les persones aspirants poden, en la sol·licitud
de participació, autoritzar la Conselleria d'Educació i Universitat perquè sol·licite aquesta certificació. En cas de no
autoritzar-la, l'aspirant haurà de presentar aquesta certificació en la forma i els terminis indicats en l'apartat 5.4 de la
Resolució de la directora general de Personal Docent, de 27 de juny de 2017, per la qual es convoca per al curs 2017-2018
el procés d'adjudicació de destinacions provisionals.

Places

Descripció de les places

PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590

-0590002 Grec

-0590003 Llatí

-0590010 Francés

-0590012 Alemany

-0590109 Navegació i instal·lacions marines

-0590111 Organització i processos de manteniment de vehicles

-0590123 Processos i productes en fusta i moble

-0590124 Sistemes electrònics

-0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics

-0590803 Cultura clàssica

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591

-0591205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

-0591209 Manteniment de vehicles

-0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines

-0591229 Tècniques i procediments d'imatge i so

PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES- 0592

-0592001 Alemany

-0592004 Xinés

-0592008 Francés

-0592012 Italià

-0592017 Rus

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594

-0594104 Italià aplicat al cant

-0594105 Francés aplicat al cant

-0594444 Dicció i expressió oral

Documentació / Informació
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han d'emplenar la sol·licitud seguint les instruccions de
l'assistent de tramitació que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent http://dgpdocen.caib.es.
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Es pot accedir a l'aplicació:

-Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.

-Mitjançant el número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal de la Conselleria d'Educació i Universitat.

- Anónimamente. Si s'accedeix anònimament i l'aplicació detecta l'existència en la base de dades de la Direcció General
de Personal Docent d'una adreça de correu electrònic a l'efecte de comunicació facilitada per la persona interessada, se
li enviarà un correu electrònic que inclourà un codi de seguretat de quatre dígits, imprescindible per a continuar amb la
tramitació telemàtica. L'assistent de tramitació de l'aplicació indica l'adreça a la qual s'ha enviat aquest codi.

En el cas que l'aplicació no detecte cap dada de la persona interessada, aquesta haurà d'introduir totes les dades
requerides per a continuar amb el tràmit telemàtic.

Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud seguint les instruccions de l'aplicació:
dades personals; dades als efectes de notificació i comunicació; opció d'illes de preferència; opció d'especialitats o
funcions; voluntat d'acceptar places a mitja jornada, diferenciada per illes; voluntat d'acceptar places itinerants i/o places
d'especial dificultat.

Una vegada emplenada, la sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament.

La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual
cosa la sol·licitud obté un número de preregistre i està disponible per a poder imprimir-la i presentar-la, o bé un número
de registre, en el cas en què no siga necessari el registre presencial.

No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «SENSE VALIDESA», ja que això indica que no s'han
tramitat.

El Portal del docent interí (http://portaldeldocentinteri.caib.es) té diverses utilitats que donen suport al professorat en
les seues gestions relatives a aquesta convocatòria (consultar la posició en les llistes, participar en els processos
d'adjudicació, gestionar la situació de disponibilitat, realitzar el tràmit previ a la presa de possessió, autoritzar la cessió
de dades a centres concertats amb la finalitat de rebre ofertes de treball, etc.).

-Per a saber la documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions per a participar en aquesta
convocatòria, vegeu l'ANNEX 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 22 de febrer de 2017
(BOIB Núm. 025 - 28 / febrer / 2017).

-Només es valoraran els mèrits perfeccionats fins al dia 22 de març de 2017, aquest inclòs.

* Aspirants amb discapacitat.

Les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % han de fer constar aquesta condició, si és
procedent, en la casella corresponent de la sol·licitud de participació. També han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat
actualitzat acreditatiu de la discapacitat expedit per la Direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o un altre òrgan competent per a expedir les certificacions
mencionades, en el qual s'indique el grau de discapacitat i s'acredite, de manera fefaent, la deficiència o les deficiències
permanents que han donat origen al grau de discapacitat reconegut.

Lloc de presentació

La formalització de la sol·licitud s'ha de fer, mitjançant una de les formes de registre següents:

- Registre telemàtic: les persones interessades que hagen accedit a l'aplicació amb el DNI electrònic o un certificat digital
reconegut o amb el número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal o anònimament utilitzant el codi de
seguretat han de registrar la sol·licitud de manera telemàtica, llevat que hagen d'aportar nova documentació.

- Registre presencial: les persones interessades que hagen accedit a l'aplicació de manera anònima sense utilitzar el
codi de seguretat han de registrar la sol·licitud de manera presencial. També l'han de registrar les persones que hagen
accedit amb el DNI electrònic o un certificat digital reconegut o amb el número d'usuari i contrasenya d'accés al Portal
del personal o anònimament utilitzant el codi de seguretat i vulguen aportar nova documentació.

La sol·licitud de participació i la documentació que s'adjunte, en el cas de formalitzar-la de manera presencial, es pot
registrar:
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-En qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Universitat o en les delegacions territorials de la Conselleria
d'Educació i Universitat a Menorca o a Eivissa i Formentera.

-En qualsevol dels llocs que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.de
les administracions públiques.

-En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de Correus, s'ha de presentar en sobre obert perquè el funcionari
de Correus puga datar-la i segellar-la abans de certificar-la.

Informació en web organisme
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105049&coduo=38&lang=ca

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà
amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105049&coduo=38&lang=ca

