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A - Sol·licitud 

Sol·licitud 
d'inscripció a la 
borsa única, o 
per l'aportació 
de nous mèrits. 

 

Indicar si és la 
primera vegada 
que presenta 
documentació 
aporta nous 
mèrits, o si ja 
aporto 
documentació 
per a una altra 
categoria. 

 

També si està 
inscrita a més 
d'una 
categoria. 
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PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

La finalitat és recollir d'una forma ordenada tota la informació documental sobre 
les dades personals, formació acadèmica, experiència professional que ha 
desenvolupat el candidat per poder ser avaluats. 

Si la documentació aportada s'ha expedit en una llengua estrangera, perquè es 
pugui al·legar com a mèrit l'interessat ha de presentar una traducció jurada. 
Sense aquesta traducció el mèrit no es pot considerar acreditat. 

Si els documents són descarregats d'Internet és imprescindible la signatura 
electrònica, amb codi de verificació, per poder fer les comprovacions 
d'autenticació. 

La documentació s'haurà de presentar en format DINA A-4 seguint l'ordre 
relacionat, grapada, ordenada i numerada correlativament seguint els 
apartats. 

A.  Sol·licitud d'inscripció 
B.  Dades personals - DNI - capacitació lingüística 
C.  Titulació 
D.  Especialitat 
E.  Experiència professional. serveis prestats 
F.  Mèrits de formació 
G.  Mèrits de docència i / o activitat científica. 
H.  Altres requisits 
 

 
Si ja ha aportat documentació i vol presentar més mèrits, recordeu que NO ha de 
presentar la documentació ja validada (acceptada), només presentar la 
documentació nova. (Pendent de valorar) 
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COMPROVACIÓ ESTAT DE MÈRITS EN WEB DEL CANDIDAT 
 

1.  Dins del web de Candidat, anem a borsa d'ocupació temporal. 
 

 

2. Un cop dins ens registrarem 
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1. Dins d'auto-barem es troben tots els mèrits del candidat: Formació continuada, 
Formació postgraduada ... etc. Si anem a valoració trobem una sèrie d'icones que 
ens mostren l'estat en què es troben els mèrits. 

 

 

 

 

1.1 Els candidats que vegin que els seus mèrits estan en semàfor verd  
(s'han acceptat). 

 

1.2 Si el mèrit està en semàfor vermell  vol dir que aquest mèrit no ha 
estat acceptat, i passant el cursor del ratolí per sobre del punt vermell se'ls 
indicarà el motiu pel qual se li ha rebutjat. 

 

1.3 Si el mèrit està en semàfor groc , vol dir que està pendent. 
Normalment perquè no es presenta documentació 

 
 


