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CALENDARI LABORAL DEL PAS

-

Torn de lliure accés:
Especialitat biblioteca: 7 places. D’aquestes places,


En el marc de l’establert a ORDRE TSF/116/2019, de 7 de

es reserva 1 plaça per als aspirants que tinguin

juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes

reconeguda la condició legal de discapacitat, i en el

laborals a Catalunya per a l'any 2020 s’ha acordat i signat amb

cas que quedi deserta s’acumularà a la resta de

la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa, el Calendari

places del torn i especialitat.

Laboral del personal d’administració i serveis per a l’any 2020.
S’hi estableixen els períodes de reducció de jornada de ½
hora diària següents:
-

Durant el període de Setmana Santa les dos setmanes
seran del 6 al 19 d’abril.

-

Del 16 al 18 de setembre.

-

Durant el període de Nadal les setmanes del 21 de
desembre de 2020 al 6 de gener de 2021.

Especialitat arxiu: 1 plaça.


-

Torn de promoció interna:
Especialitat biblioteca: 3 places


Aquesta

convocatòria

s’enviarà

al

Diari

Oficial

de

la

Generalitat per a la seva publicació i el corresponent inici del
procés de selecció.

Les quatre setmanes naturals de jornada continuada seran del
14 de desembre de 2020 al 10 de gener del 2021. En aquest
cas cal autorització del cap orgànic.

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PER A L’INGRÉS A
L’ESCALA D’AJUDANTS D’ARXIUS I BIBLIOTEQUES DE LA
UNIVERSITAT DE LLEIDA, PEL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ.
Ateses les resolucions del rector de la Universitat de Lleida de
18 de desembre de 2018 i de 21 de maig de 2019 en les que
es dóna publicitat a l’oferta pública d’ocupació d’estabilització
del 2018 i parcial del 2019, respectivament, de personal
d’administració i serveis de la Universitat de Lleida, el Consell
de Govern de la UdL, en la seva sessió d’11 de desembre de
2019, ha aprovat la convocatòria del procés selectiu per a

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR LLOC
DE TREBALL PAS LABORAL
El Consell de Govern, en la seva sessió d’11 de desembre, ha
aprovat les bases de la convocatòria per a la provisió del lloc
de treball de Tècnic/a de gestió R+D+I, mitjançant sistema de
trasllat, promoció interna i torn lliure.
Tal com figura a les convocatòries, la primera i segona fases
estan

reservades

pel

torn

de

trasllat,

reincorporació

d’excedències i promoció interna; i la tercera fase és la
corresponent al nou ingrés.
Aquesta convocatòria s’ha enviat al Diari Oficial de la
Generalitat per a la seva corresponent publicació.

l'ingrés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, (grup A,
subgrup A2) de la Universitat de Lleida, pel sistema de
concurs oposició.
El nombre total de places de l’escala d’ajudants d’arxius i
biblioteques és d’11, i es distribueix en els torns i opcions
següents:

1

