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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro dual de emprego “Forum Dual”. Provisión, en réxime laboral temporal do persoal directivo, 
docente e de apoio para a realización do proxecto do obradoiro dual de emprego “Forum Dual”

ANUNCIO

Convocatoria para persoal obrodairo de emprego. Extracto da Convocatoria.

Comunícase que por Resolución da Alcaldía do 09/09/2022 aprobáronse as bases para a provisión, como persoal 
laboral temporal do persoal directivo, docente e de apoio para a realización do proxecto do obradoiro dual de emprego 
denominado “FORUM DUAL” con dúas especialidades que son SSCS0208: Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes 
en Institucións Sociais e HOTR0408: COCIÑA e coas seguintes categorías profesionais:

 –  1 Director/a (xornada completa)

 –  1 Mestre da especialidade de Cociña (xornada completa)

 –  1 Mestre da especialidade Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (rama sanitaria) 
(media xornada)

 –  1 Mestre da especialidade Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (rama psicoso-
cial) (media xornada)

 –  1 Mestre/a titor/a para a impartición dos módulos de Educación básica, Orientación e información profesional, 
formación empresarial e asesoramento e os módulos de formación complementaria (media xornada)

 –  1 Auxiliar administrativo/a (media xornada). 

O texto das Bases pode ser consultado no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello de Carballo (www.carballo.gal)

O prazo de presentación de instancias é de (5) cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do 
anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Carballo, 9 de setembro de 2022

O alcalde

Evencio Ferrero Rodríguez
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