
                      

 

 

OFERTA DE TREBALL (DOCV 7877) 

DEPARTAMENT: SERVICI DE  PROMOCIÓ I CONSERVACIÓ DATA: 21/09/2016 

CONDICIONS DEL TREBALL 

LLOC DE TREBALL: 
ARQUITECTE TÈCNIC / ENGINYER 

EDIFICACIÓ 

NÚM. LLOCS OFERITS 
1 

NIVELL PROFESSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUP DE COTITZACIÓ: 2 

 

EXPERIÈNCIA  

Es  requerix experiència en: 
− Rehabilitació / reparació de vivendes 
− Manteniment i conservació d'immobles 
− Elaboració de mesuraments i pressupostos 
− Elaboració d'informes d'Eficiència 

Energètica d'edificis i vivendes. 
 

ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL: 

L'acreditació de l'experiència laboral podrà 
realitzar-se a través  de qualsevol mitjà vàlid en 

dret, preferentment per mitjà de certificació 
de l'empresa o entitat en què ha prestat 

servicis o, si és el cas, una vida laboral 
expedida per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social on consten els períodes 

treballats. En el cas d'optar per la segona 
opció s'haurà d'acompanyar la mencionada 

vida laboral amb els contractes subscrits on 
consta la categoria professional. 

 
DATA INCORPORACIÓ: 

IMMEDIATA 

TIPUS DE CONTRACTE: 

Temps complet  X Obra o servici  

Parcial                 Subs. 
                          Circ.Producció   X 

             Maternitat 
                  En Pràctiques 

            Interinitat 
                   Fix discontinu 

           Indefinit 
DURACIÓ CONTRACTE: 

6 MESOS 

JORNADA SETMANAL:  
38:45 hores. Distribuïda de dilluns a divendres. 

CENTRE DE TREBALL: 
ALACANT  C/GIRONA, 4 

CONDICIONS ECONÒMIQUES: 
13.316,52 euros bruts totals. 

 



 

 

 

TREBALLS A REALITZAR (breu descripció) 

− Inspecció de vivendes buides pertanyents al parc públic de vivendes de la 
Generalitat. 

− Elaboració d'informes, memòries valorades i pressupostos per a la reparació de 
vivendes buides, per a tornar a les mateixes les condicions d'habitabilitat 
necessàries perquè puguen ser novament llogades 

− Inspecció de reclamacions d'usuaris, tant vivendes com d'elements comuns, en 
immobles pertanyents al parc públic de vivendes de la Generalitat 

− Elaboració d'informes, memòries valorades i pressupostos per a la reparació de 
reclamacions 

− Elaboració d'informes d'Avaluació d'Edificis (IEE.CV) 

− Elaboració d'informes d'Eficiència Energètica 
 
 

REQUISITS GENERALS 

DISPONIBILITAT PER A VIATJAR: SI   X NO 

PERMÍS DE CONDUIR: 
B 

VEHICULE PROPI:  
SI  X      NO 

  REQUERIMENTS FORMACIÓ 

TITULACIÓ:  

ARQUITECTE TÈCNIC / ENGINYER 
EDIFICACIÓ             

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  
- Genèrica: Per la possessió d'altres cursos i 
altres titulacions acadèmiques igual o 

superiors a la requerida en la 
convocatòria. 

- Específica: Per estar en  possessió de 
cursos i altres titulacions acadèmiques 

igual o superiors a la requerida en la 
convocatòria, relacionats directament 

amb les funcions a exercir. 

IDIOMA (VALORABLE) 
 VALENCIÀ  

 

INFORMÀTICA (VALORABLE) 

- Maneig d'ofimàtica (WORD, EXCEL), 
- Maneig de programes de mesuraments 

(prest v11.03  o sup.) 
- Maneig aplicació informàtica IEE.CV 2.1.1  

- Maneig de programa de mesuraments 
eficiència energètica Cerma V2-6 i CEX V 

1.3 
 

 
 



 
ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ: 

L'acreditació de la titulació acadèmica,  es realitzarà per mitjà de l'aportació d'una 

còpia compulsada de la titulació acadèmica. 
 

Acreditació de la formació complementària, per mitjà d'aportació de còpia 
compulsada de les titulacions acadèmiques complementàries  i per mitjà de còpia 

dels títols de les accions formatives. 
El nivell de Valencià s'acreditarà per mitjà de certificacions expedides o 

homologades per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 
 

PROCÉS DE SELECCIÓ: 
FASE DE PRESELECCIÓ: (NO BAREMABLE) 
 

- RECEPCIÓ DE CURRÍCULUM VITAE i dels mèrits que acrediten el compliment 

dels requisits de l'oferta de treball.   
 

Presentació: En els registres d'entrada de les seus d'EIGE de València, sítia en 
la C/ Vinatea, 14 , i d'Alacant en la C/ Girona 4.  

 
Horari registres: del dilluns a divendres de 9 a 2. 

 

També es podran presentar les sol�licituds en la forma prevista en l'art. 38 de l         

a Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment      
Administratiu Comú. 

 

Termini de presentació: 7 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació 
de l'oferta en el DOCV. 

 
Tots aquells mèrits que no s'hagen justificat documentalment no seran tinguts 

en compte a l'efecte de la baremació final del candidat o candidata. 
 

− PRESELECCIÓ  DE CANDIDATS.  
 

El Servici d'Assessoria i RRHH, conjuntament amb el Servici o departament de 
l'empresa que participe en el procés de selecció de personal, procedirà a 

realitzar la preselecció per mitjà de la comprovació del compliment dels 
requisits generals de l'oferta, respecte de les sol�licituds presentades i  

publicarà  en la Web de l'entitat (WWW.EIGE.es), en el termini màxim de 10 
dies hàbils,  llistat dels aspirants que complixen amb els requisits i per tant 

passen a la fase següent. 
 
 
FASE DE SELECCIÓ: (BAREMABLE I ELIMINATÒRIA) 
 
FASE  1: BAREMACIÓ D'EXPERIÈNCIA LABORAL. 

 
FASE 2: BAREMACIÓ DE FORMACIÓ I MÈRITS. 



Es requerirà haver obtingut 35 punts en  les fases I i II, anteriors i tindrà caràcter 

eliminatori, publicant-se en la Web de l'entitat (WWW.EIGE.es), la relació d'aspirants  
que  passen a la fase següent. 

 
 
ENTREVISTA PERSONAL. Els aspirants que hagueren superat la fase anterior, seran 

entrevistats amb l'objectiu de comprovar l'adequació del perfil professional i aptituds 
de les candidatures preseleccionades i les seues possibles iniciatives per al millor 

exercici de les funcions del lloc oferit. 
 

El resultat final del procés de selecció vindrà determinat per la suma de les 
puntuacions obtingudes, en cada fase del procés: 

 
FASE DE SELECCIÓ: (BAREMABLE I ELIMINATÒRIA) 
 
FASE 1. BAREMACIÓ D'EXPERIÈNCIA  LABORAL              40 PUNTS 

 
1.1.- EXPERIÈNCIA EN LLOCS DE TREBALL  IGUALS O SEMBLANTS:     30 punts  

 
Es valorarà l'experiència en llocs de treball iguals o semblants i que pertanguen al 

mateix grup de titulació, sector o especialitat o categoria professional del lloc de 
treball oferit, en els que haja exercit funcions i tasques relacionades amb les  del lloc 

oferit en la convocatòria d'acord amb la distribució següent: 
_ 0, 25 punts per cada mes complet de prestació de servicis amb un màxim de 10 

anys. 
 

        1. 2.- EXPERIÈNCIA EN ALTRES LLOCS DE TREBALLS     10 punts  
 

Es valorarà l'experiència en altres llocs de treball en què haja exercit funcions que 
pertanguen al grup de titulació requerit en la convocatòria, d'acord amb la 

distribució següent: 
_ 0, 166  punts per cada mes complet de prestació de servicis amb un màxim de 5 

anys.  
 

FASE 2. BAREMACIÓ DE FORMACIÓ I MÈRITS    40 PUNTS  
 

2.1.CONEIXEMENTS VALENCIÀ:           4  punts 

 
                         _Certificado de coneixement oral: 0,75 punts 

                         _Certificado de grau elemental: 1 punt 
                         _ Certificat de grau mitjà: 2 punts 

                         _ Certificat de grau superior: 4 punts 
    

  Només es computarà el certificat de major nivell. 
           

         2.2. CONEIXEMENTS D'INFORMÀTICA: programes específics, requerits en la     
convocatòria:                                                                                                       16 punts 

                       _ acreditació de cursos d'ofimàtica (WORD, EXCEL…), fins a un màxim 



d'1 punt. 

                                    < o =10 hores: 0,15 punts 
                                            > 10 hores fins a 50 hores: 0,25 punts 
                                    > 50 hores: 0,50 punts 

                           _ acreditació de cursos de programes de mesuraments Prestos v11.03  
o superior, fins a un màxim de 5 punts. 

                                    < o =10 hores: 1,5 punts 
                                    > 10 hores: 2,5 punts 

                        _ acreditació de cursos programa IEE.CV 2.1.1, fins a un màxim de 5 
punts. 

                                    < o = 10 hores: 1,5 punts 
                                    > 10 hores : 2,5 punts 

                 _ acreditació de cursos programa de mesuraments d'eficiència 
energètica Cerma V2-6 i CEX V 1.3, fins a un màxim de 5 punts. 

                                    < o =10 hores: 1,5 punts 

                                    > 10 hores: 2,5 punts 

 
2.3. QUALIFICACIÓ TÈCNICA                                                                           20 PUNTS   

  
FORMACIÓ GENÈRICA:                                                                                    3 punts 

 
− Per la possessió d'altres títols acadèmics igual o superiors a l'exigit en la 

convocatòria i que no estiguen relacionats directament amb les funcions del 
lloc: fins a 1,5 punts. 

                            _ 0,25 punts per titulació acadèmica igual a la requerida en la 
convocatòria 

                            _0,5 punts per cada titulació acadèmica superior a la requerida 
en la convocatòria. 

 
− Per la possessió de cursos de formació i perfeccionament que no estiguen 

directament relacionats amb  les funcions del lloc:  fins a un màxim d'1,5 punts  

                   _ cursos de < o = 25 h: 0,10 punts 

                   _ cursos de > 25 h a 50 h: 0,15 punts 
                   _ cursos de > 50 a 100 h: 0,25 punts 

                   _ cursos de més de 100h: 0,50 punts 
                                           

FORMACIÓ ESPECÍFICA                                                                                  17 punts 
 

− Per la possessió de títols acadèmics iguals o superiors a l'exigit en la 
convocatòria i que estiguen relacionats directament amb les funcions del 

lloc: fins a un màxim de 2 punts. 
                            _ 0,5 punts per cada titulació igual a la requerida en la 

convocatòria. 
                            _1,5 punts per cada titulació superior a la requerida en la                       

convocatòria. 



 

 
 

− Per la possessió de cursos de formació i perfeccionament que estiguen 
directament relacionats amb les funcions del lloc, fins a un màxim de 15 

punts: 
 

                         _ Cursos sobre l'especialitat en patologies d'estructura,  fins a un màxim 
de 5 punts. 

                                    _cursos de fins a 20 hores: 1 punt 
                                    _cursos de > 20 hores  fins a 100 hores: 2 punts 

                                    _cursos de més d'hores100: 4 punts 

                  _ Cursos sobre les patologies d'obres de fàbrica, fins a un màxim de 5 

punts. 
                                    _cursos de fins a 20 hores: 1 punt 

                                    _cursos de > 20 hores fins a 100 hores: 2 punts 
                                    _cursos de més d'hores100: 4 punts 

                      _ Cursos sobre l'especialitat de patologies de cobertes i terrasses,  fins a 
un màxim de 5 punts. 

                                    _cursos de fins a 20 hores: 1 punt 
                                    _cursos de > 20 hores  fins a 100 hores: 2 punts 

                                    _cursos de més d'hores100: 4 punts 

 

  
ENTREVISTA PERSONAL      20 PUNTS 
 
 

 

ALTRES DADES D'INTERÉS 

En cas d'empat tindran prioritat: 

1r.- Els candidats que hagueren sigut despedits per estar afectats per un 
procediment de reestructuració de plantilla dut a terme en les empreses que 

integren EIGE: IVVSA, RTVV, SEPIVA I GTP-EIGE sempre que,  es presenten al procés de 
selecció, en la forma i condicions expressades en  la present convocatòria, i que 

reunint els requisits expressats en mateixa, superen les distintes fases del procediment, 
tindran prioritat en l'accés, en cas d'empat entre  candidats.  

2n.- El criteri de residència en el municipi on radica el centre de treball i municipis 
limítrofs.  

EL TERMINI DE RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS FINALITZARÀ EL PRÒXIM DIA 29/09/2016 

 

 
 


