
 

 

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA DIRECTOR/A, UN/HA 

ADMINISTRATIVO/A, UN/HA DOCENTE DA MATERIA “ACTIVIDADES 

AUXILARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES” E UN/HA DOCENTE 

DA MATERIA “OPERACIÓNS AUXILARES DE ACABADOS RÍXIDOS E 

URBANIZACIÓN” 

1. Obxecto: Contratación de persoal temporal para Obradoiro de emprego denominado Concellos 

Rurais da Comarca de Ourense II, segundo seguinte cadro: 

Denominación da 

praza 

Director Administrativo Docente: 

Actividades 

auxilares en 

conservación e 

mellora de montes 

Docente: 

Operacións 

auxilares de 

acabados ríxidos 

e urbanización 

Requisitos 

mínimos 

Título 

universitario de 

grao ou 

equivalente 

Título de bachiller 

ou técnico 

Varios segundo  

Anexo II do Real 

Decreto 682/2011 

(BOE 09.06.2011) 

(Ver bases) 

Varios segundo 

Anexo III do Real 

Decreto 644/2011 

(BOE 08.06.2011) 

(Ver bases) 

Características 

dos contratos 

Laboral 

temporal 12 

meses 

Laboral temporal 

12 meses 

Laboral temporal 12 

meses 

Laboral temporal 

12 meses 

 

2. Forma, lugar e prazo de presentación de documentación: en 5 días hábiles, contados a partir 

do día seguinte ao da publicación do presente anuncio, nos seguintes medios: 

 Por medios electrónicos, a través da Sede electrónica do Concello de Barbadás, no 

seguinte enderezo: https://barbadas.sedelectronica.gal. 

 Presencialmente, no Rexistro Xeral do Concello de Barbadás 

 Adicionalmente, na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. As solicitudes que se 

presenten a través da oficina de Correos deberán entregarse en sobre aberto para ser 

seladas e datadas polo funcionario de Correos antes de ser certificadas. Neste caso os 

aspirantes deberán comunicar a súa presentación mediante e-mail 

administracion@barbadas.es durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. 

Actuarase de igual xeito, no caso de ser presentada a solicitude noutra Administración 

Pública. En caso de non realizar esta comunicación, vía correo electrónico, quedarán 

excluídas do procedemento de selección. 

3. Lugar e data de exposición das relacións de persoas admitidas e excluidas: 

Relación provisional, o día 19.10.2022, na Sede electrónica do Concello de Barbadás 

https://barbadas.sedelectronica.gal/
mailto:administracion@barbadas.es


 

 

Relación definitiva, o día 24.10.2022, na Sede electrónica do Concello de Barbadás 

Máis información nas Bases da convocatoria, que poderán ser consultadas no taboleiro de 

anuncios da Casa do Concello, en horario de oficina, durante o prazo de presentación de 

solicitudes, na páxina Web do Concello e na sede electrónica (www.barbadas.sedelectronica.gal) 
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