CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ
El Tribunal Qualificador convoca al personal aspirant que ha superat el primer
exercici de la fase d'oposició, a la celebració del segon exercici, supòsit pràctic, el
dia 25 de juny de 2019, a les 10:00 hores en la Casa de la Cultura de Xàtiva, carrer
Montcada, 7 de Xàtiva.
D'acord amb la base específica setena aquest consisteix en la realització d'un
supòsit pràctic, determinat pel Tribunal immediatament abans de la celebració de
l'exercici, relacionat amb les funcions pròpies del lloc objecte de la convocatòria i
amb les matèries incloses en el programa de l'annex I corresponent al temari.
Els criteris generals seran els següents: es valorarà:
-

El coneixement dels aspirants de la gestió d’ús de les instal·lacions del
Conservatori.
El coneixement dels aspirants dels edificis culturals municipals i els seus
equipaments, susceptibles de realitzar concerts i actes semblants (Casa de la
Cultura, CCX, Sant Domènec)

El Tribunal valorarà la claretat i l’orde en l’exposició tenint en compte l’organigrama
d’instal·lacions i l’organigrama de tasques del lloc de treball objecte de selecció.
El temps de durada de la prova serà de una hora i trenta minuts.
La qualificació de l' exercici serà de 0 a 10 punts, havent d'obtenir-se un mínim de 5
punts per a superar el mateix.
El secretari del Tribunal Qualificador
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