
                                                      
 

 

 

 
BASES DE SELECCIÓ.- MONITORS/ES PER A L'ESCOLA D'ESTIU  DE MIRAMAR 

 
 Es objecte de la present convocatòria la de cobrir  vacants per a l'Escola 
d'Estiu de  Miramar  de monitor/es a  la localitat de MIRAMAR. 
 
 S'obri el termini de presentació de currículums i titulació, des del dia d'avui 
fins el pròxim 15 de Juny fins a les 14 hores. 
 
 Totes aquelles persones interessades i que complisquen els requisits del lloc 
de treball poden presentar el seu currículum i la titulació via mail a 
administracio@lauter.es indicant en l'assumpte MONITOR ESCOLA D'ESTIU MIRAMAR. 
 
OBJECTE I  PERIODE: 
 
 L'objecte d'aquests llocs és desenvolupar les funcions corresponents a les 
activitats de l'Escola d'Estiu  de  MIRAMAR. 
 
 La duració del contracte serà del 25 de juny al 31 de Juliol en horari de 9:00 a 
14:00 hores i del 1 al 31 d'Agost en funció del número d'insripcions d'alumnes.   

 
 S'establirà un període de pròva de 15 dies 

 
INFORMACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 
 
 La vacant esta vinculada al servei de l'Escola d'Estiu de I'Ajuntament de 
MIRAMAR, les funcions que tindrà la persona col·lacionada son les següents: 
 
 Gestió de les Activitats. 
 Seguiment de la programació i de les activitats programades. 
 Avaluació final 
 
REQUISITS: 
 
 a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la 
Unió Europea o nacional d'aquells estats on, en virtut de tractats internacionals 
celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'apliquen la lliure 
circulació de treballadors i treballadores, en els termes en que aquesta es trabe 
definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. 
 
 Així mateix, es poden presentar aspirants amb nacionalitat diferents a les 
especificades anteriorment, si disposen deis corresponents permisos de treball i 



                                                      
 

residència, requisits legals per a poder accedir al mercat laboral. 
 
  b) Tenir complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació 

 
 c) Es valorará estar en possessió del títol d'anglés B1 o equivalent. 

 
 d) Estar cursant o haver finalitzat els estudis de mestre o mestra en qualsevol 
de les seues especialitats. 
 
 e) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga 

incompatible amb l'exercici de les corresponents funcioris que es realitzaran en el 

desenvolupament de l'Escola d'Estiu. 

 
 f) No estar incursos en causes d'incompatibilitat de les previstes per la llei 

53/1984, de 26 de desembre. 

 
 g) Les persones que no procedisquen de països de llengua espanyola, han 

d'acreditar coneixements suficients de les dos llengües cooficial al nostre territori. 

 
 h) En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger cal estar en possessió de 

la credencial que acredite l'homologació d'aquestes o la credencial de 

reconeixement per a l'exercici de professions regulades en virtut del Reial Decret 

1837/2008, de 8 de novembre. 

 
 Aquests requisits s'han de posseir en el dia de la finalització del termini de 

presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte 

de treball. 

 
PROCES DE SELECIÓ: 
 
 La selecció ese realitzarà en les instal·lacions de l'Ajuntament de MIRAMAR. A 

les persones que estiguen seleccionades se'ls fara arribar un mail per tal d'informar-

los del dia, hora i  lloc. 

 


