Procediment específic amb
requisit d’entrevista previ a la
proposta.
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Aquest monogràfic va dirigit al professorat que sol·licita destinació
mitjançant d’entrevista previ a la proposta
Els terminis de presentació sol·licituds són els següents:
Personal funcionar i interí : del 8 de juny al 03 de juliol de 2020.

Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la
proposta.
Aquest procediment específic l’empraran les direccions per formular proposta de
destinació per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels
centres d’educació especial, i per a llocs amb perfil professional, de
professorat que no ha exercit al centre el curs 2020- 2021 un mínim de 4
mesos.
El calendari i els models normalitzats d’aquest procediment es publiquen en el
Portal de centre.
Les direccions d’aquests centres lliuraran, no més tard del 29 de maig de 2020,
als corresponents Serveis Territorials, per a la seva publicació al web, la
relació de llocs de treball vacants i també les possibles vacants resultes.
Cada Servei Territorial farà pública el dia 10 de juny de 2020 al Portal de
centre del Departament, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball
susceptibles de provisió per al curs 2020-2021, amb especificació de codi de
centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil
professional, així com l’adreça electrònica i telèfon del centre.
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El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu
electrònic, entre els dies 10 i 15 de juny de 2020, ambdós inclosos, un escrit
(segons model normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la seva
disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual
opta.
Podrà adjuntar-hi el seu currículum. Un/a docent podrà manifestar la seva
disponibilitat per un màxim de quatre centres.
En cas d’optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil
professional en el moment de l’entrevista i així ho acreditarà davant la direcció
del centre.
Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de
peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d’elecció.
En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del
centre determinarà els participants a convocar.
El dia 16 de juny de 2020, les direccions dels centres afectats convocaran els
docents que han decidit entrevistar. La direcció dels centres també comunicarà
la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar
a entrevista.
En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar
necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha
estat d’un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d’entrevistes
serà de dos.
La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de
formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones
entrevistades.
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Aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional
de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui
informar la persona afectada.
La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu o
un docent del centre amb responsabilitats de coordinació i amb un membre del
sector professorat del Consell,

escollit entre els membres d’aquest sector,

realitzarà les entrevistes per mitjans electrònics, o de manera presencial

per

tal de valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 16 i 23
de juny de 2020, ambdós inclosos.
En el supòsit que no s’hagi presentat cap candidat o que la direcció no en
seleccioni cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït
en la fase d’elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d’un docent
ja destinat al centre el curs 2019-2020.
La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s
entrevistats i que no hagin estat proposats, entre el 29 de juny i el 3 de
juliol de 2020, ambdós inclosos.
Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d’una
direcció, no pot donar la seva conformitat a més d’una proposta de
direcció.
Per tant, ha d’informar la seva decisió a
les

direccions

dels

centres

afectats.

Altrament, cap de les propostes de què pugui
ser objecte podrà prosperar.
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La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en
centres de màxima complexitat, en centres d’educació especial, i per a llocs
amb perfil professional, a l’aplicació PDA, i n’informarà a l’equip directiu i de
coordinació.
Abans del dia 10 de juliol de 2020, les direccions dels centres lliuraran als
Serveis Territorials els resultats dels docents participants entrevistats i
proposats en l’aplicació d’aquest procediment específic.
Les direccions dels centres afectats i el professorat participant en aquest
procediment específic hauran de complimentar els models que a tal efecte es
publiquen al Portal de centre.
Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació
referida al procediment específic regulat en aquesta base.

Responsable d´Ensenyament Públic maig de 2020.
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