PROPOSTA 16/01/17

DARRERA PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

REQUISITS

PROCÉS SELECTIU COS DE TITULACIÓ SUPERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PSICOLOGÍA
DE L'ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL
Nacionalitat.
Edat. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
Titulació. títol de llicenciatura o grau en psicologia
Habilitació.No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública.
Coneixements de llengua catalana (nivell C1) i castellana (nivell C2)
Requisits específics dels llocs de treball:
No haver estat condemnat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals.
Les persones a les quals se’ls assignin llocs de treball amb contacte amb menors menors hauran d’acreditar no haver estat condemnat/a per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així
com per tràfic d’éssers humans.
EXERCICIS

VALORACIÓ DELS EXERCICIS

1r. exercici: qüestionari de 150 preguntes tancades (més 15 de
reserva), amb quatre opcions de resposta de les quals només una és
correcta.

Valoració de l'exercici de 0 a 45 punts, per superar-ho cal obtenir puntuació
mínima 22,5 punts.
Valor cada pregunta 0,3 punts. Per cada pregunta incorrecta es descompta la
quarta part del valor d'una resposta correcta 0,075.

1a PROVA

Un pes important de les preguntes correspondrà al temari de l'àmbit
d'execucuñi penal

2n exercici: supòsit pràctic
Consisteix en respondre 20 preguntes curtes teorico-pràctiques per
la qual cosa es plantejaran dos supòsits pausibles de la pràctica
laboral relacionats amb les funcions a desenvolupar pròpies dels llocs
de treball de titulat/ada superior, psicologia, de l’àmbit funcional
d’execució penal.

OPOSICIÓ

Es plantejaran dues opcions d'exercici, cadascuna composada per dos
supòsits amb 10 preguntes cadascun, entre les persones participants
podran triar una.

2a PROVA

Cadascuna de les opcions planjades formaran un bloc indivisible, per
la qual cosa no es podran barrejar les opcions i les persones
particpants només hauràn de respondre únicament a una de les dues
opcions.

VALORACIÓ DE LA PROVA

EXEMPCIÓ PERSONAL LABORAL

Valoració total prova 100 punts.
Superen la prova les persones que obtinguin una
puntuació mínima de 50 punts.
Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte els
coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a
situacions de la pràctica laboral, com també la capacitat analítica, de síntesi i
la qualitat de l'expressió i la presentació.
No s'avalua l'exercici dels NO APTES del primer exercici.
Valoració de l'exercici de 0 a 55 punts amb puntuació mínima per superar-lo
és de 27,5 en el conjunt de l’exercici.

2a prova: Avaluació competències professionals
Consisteix en determinar l’adequació de les persones participants als requeriments competencials en relació a l’exercici de les funcions dels llocs de
treball oferts.
Es realitzarà una entrevista semi estructurada basada en l’exploració dels requeriments competencials dels llocs de treball mitjançant el plantejament
de preguntes obertes i/o supòsits relacionats amb la pràctica laboral. S'avaluaran les competències següents: Competència Institucional,
Comunicació, Gestió de la Informació, Tolerància a la pressió i Coordinació i treball en equip.

La durada de l'entrevista per cada aspirant serà
d’entre 45 a 60 minuts aproximadament.
De cada persona candidata se n'emetrà un
informe tècnic.
La qualificació de la prova sera d'apte/a o no
apte/a

CURS
SELECTIU

CONCURS

3A PROVA

Possibilitat de gravar l'entrevista a petició de les persones interessades

Coneixements de llengua
De caràcter obligatori i eliminatori, sinó s'està exempt
Primer exercici: coneixements de llengua catalana on es valoraran el
coneixements escrits i orals.
Segon exercici: coneixements de llengua castellana

La qualificació d'aquests exercicis és d'apte/a o no apte/a, per cadascun.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no
apte/a.

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 50 punts
Torn lliure:
es valoren els serveis efectius prestats:
* desenvolupant les funcions pròpies de llocs de treball de titulat/ada superior psicòleg/òloga de l’àmbit funcional d’execució penal a raó de 0,5 punts/mes.
* desenvolupant funcions pròpies de llocs de treball de titulat/ada superior psicòleg/òloga no inclosos a l’àmbit funcional d’execució penal, a raó de 0,25 punts/mes.
* desenvolupant funcions diferents a les anteriorment enumerades en altres llocs de treball de tractament de l’àmbit funcional d’execució penal, a raó de 0,15 punts/mes.
* desenvolupant funcions diferents a les anteriorment enumerades en altres llocs de treball de l’àmbit funcional d’execució penal, a raó de 0,05 punts/mes.

El realitzaran les 100 persones que obtinguin millor puntuació en el total del conjunt del concurs oposició i tindrà una durada aproximada de dos setmanes. Les persones del torn de promoció interna no estan
incloses dins les 100 persones, realitzaran el curs totes les persones que superin la fase oposició.

