Convocatòria 01/2022
TÈCNICS/IQUES LINGÜISTES DEL SÍNDIC DE GREUGES
Grup: A1
Nivell: 20

Fases de la convocatòria i criteris de valoració
La qualificació mínima global que han d’obtenir les persones candidates per superarla i passar, si escau, a la fase d’entrevista s’estableix en 50 punts sobre una puntuació
màxima de 100, de conformitat amb el barem següent:
CRITERIS I BAREM DE LA FASE DE VALORACIÓ CURRICULAR
Es valoren, fins a 100 punts en total, en relació amb el lloc de treball que cal proveir, els
mèrits i les capacitats següents:
Expedient acadèmic de la
llicenciatura o grau en Filologia
Catalana o en Traducció i
Interpretació

Fins a un màxim de 5 punts
Puntuació proporcional a la nota mitjana de
l’expedient acadèmic (escala numèrica de 0 a 10)
Si la nota de l’expedient acadèmic es basa en l’escala
numèrica de 0 a 4, s’aplica la següent taula de
conversió del Ministeri de Ciència i Innovació:
https://sede.csic.gob.es/tabla_conversion

Altres titulacions universitàries i
estudis de postgrau



Coneixements terceres llengües

Fins un màxim de 50 punts

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

Titulacions de grau, màster i postgrau relacionades
amb les atribucions específiques del Síndic de
Greuges o amb les funcions del lloc de treball: fins
a 1,5 punts per a cada un



Coneixements d’anglès
Certificat C2: 30 punts
Certificat C1: 20 punts



Coneixements de francès, alemany o italià:
Certificat C2: 20 punts
Certificat C1: 15 punts
Certificat B2: 10 punts



Coneixements d’aranès:
Certificat C2: 5 punts

Certificat C1: 3 punts
Certificat B2: 2 punts
A l’efecte de la valoració es tenen en compte els
certificats de llengües d’acord amb el que estableix la
Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la
qual es dona publicitat a l’Acord de 4 de novembre de
2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta
del Consell Interuniversitari.
Experiència
Formació relacionada amb les
atribucions específiques (*) del
Síndic de Greuges

Fins a un màxim de 10 punts









Funcions relacionades amb el lloc de treball en
institucions constitucionals o estatutàries i en
l’Administració pública o en l’àmbit privat: 1 punt
per any fins a un màxim de 6 punts
Funcions relacionades amb el lloc de treball en
organismes internacionals: 0,75 punts per any fins
a un màxim de 4 punts
Fins a 100 hores de formació: 0,2 punts
Més de 100 i fins a 200 hores de formació: 0,4 punts
Més de 200 i fins a 300 hores de formació: 0,5 punts
Més de 300 i fins a 400 hores de formació: 0,6 punts
Més de 400 hores de formació: 1 punt
Les formacions de les quals no es disposi
d’informació sobre les hores, es comptabilitzen, en
conjunt, fins a 100 hores.

Haver superat la fase d’oposició
de processos selectius de
personal fix en institucions
constitucionals o estatutàries i
en l’Administració pública per
accedir a un lloc de lingüista

Fins a un màxim de 20 punts

Certificat ACTIC mitjà o superior

Fins a un màxim de 15 punts

Per cada fase d’oposició superada: 10 punts

Certificat superior: 15 punts
Certificat mitjà: 12 punts
(*) Atribucions específiques del Síndic de Greuges: drets humans, igualtat efectiva entre dones i homes, defensa de
drets i llibertats de les persones LGTBI en matèria de no-discriminació, transparència, accés a la informació pública
i bon govern, infància i adolescència, prevenció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants
i resolució de conflictes.

Les persones que superin la fase de valoració curricular podran ser convocades a una
entrevista, que versarà sobre el lloc de treball i les competències clau per
desenvolupar-les.

Joan A. Montesinos Bernabé
Gerent
Barcelona, en la data de la signatura electrònica
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