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Puesto de Técnico Legislativo del Grupo Parlamentario de Unides Podem 
 
Capacidades:  
 
Persona con capacidad de análisis y propuesta del trabajo parlamentario en el 
marco del conjunto de comisiones (y políticas públicas de las mismas) 
acordadas en la distribución que posteriormente se realizará en el seno del 
Grupo Parlamentario. Debe ser también complemento para el contacto del 
grupo parlamentario con los colectivos sociales. 
 
Condiciones de trabajo: 
 
- Contrato temporal vinculado a la actual Legislatura de las Cortes.  
- Jornada de 35 horas semanales. 
 

 
CONVOCATORIA 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de los vigentes Estatutos de 
EUPV y atendiendo a la necesidad de contratar a una persona para ejercer 
las funciones antes citadas y dada la urgencia por incorporar a dicha 
persona en el inicio del curso político 2019-2020 por la sobrecarga de 
trabajo prevista, la Comisión Ejecutiva reunida el 25 de julio acuerda 
realizar la presente convocatoria dirigida a todas las personas afiliadas a 
EUPV que cumplan los siguientes requisitos, que deberán estar 
convenientemente acreditados: 
 
- Estar afiliado/a a EUPV con plenos derechos.  
- Alto nivel de redacción en valenciano y castellano (se podrá hacer 

prueba).  
- Conocimiento de informática a nivel de usuario.  
- Experiencia en trabajo administrativo.  
- Experiencia en trabajo institucional.   
- Experiencia en el trabajo con movimientos sociales. 
- Nivel de valenciano C1 (o equivalente). 

 
 
Los criterios de baremación que se utilizarán para decidir la selección serán los 
siguientes (máximo 30 puntos): 
 
- Formación: hasta 3 puntos (Titulación máxima: 2 puntos; otra formación: 

máximo 1 punto)   
- Idiomas: hasta 2 puntos (conocimiento de otros idiomas además del 

valenciano y castellano) 
- Conocimientos informáticos: hasta 3 puntos.  
- Conocimientos de trabajo administrativo: hasta 3 puntos. 
- Experiencia en el trabajo institucional: hasta 5 puntos. 
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- Experiencia en el trabajo con movimientos sociales: hasta 3 puntos. 
- Idoneidad para el puesto de trabajo (entrevista): hasta 5 puntos.  

 
 
Comisión de selección: 
 

- La coordinadora general de Esquerra Unida 
- Diputada de EUPV en el Grupo Parlamentario 

 
 
Las personas que cumpliendo los requisitos mínimos exigidos deseen participar 
en el proceso de selección deberán hacer llegar sus currículos, con los 
documentos acreditativos pertinentes, preferentemente por correo electrónico 
al de organització@eupv.org  finalizando el plazo de solicitud el 30 de agosto. 
La fecha para la realización de la entrevista personal será la primera semana 
de septiembre.  
 
 

 
 
Lloc de Tècnic Legislatiu del Grup Parlamentari d’Unides-Podem 
 
Capacitats:  
 
Persona amb capacitat d'anàlisi i proposta del treball parlamentari en el marc 
del conjunt de comissions (i polítiques públiques de les mateixes) acordades en 
la distribució que posteriorment es realitzarà en el si del Grup Parlamentari. Ha 
de ser també complement per al contacte del grup parlamentari amb els 
col·lectius socials. 
 
Condicions de treball: 
 
- Contracte temporal vinculat a l'actual Legislatura de les Corts.  
- Jornada de 35 hores setmanals. 
 
 
CONVOCATÒRIA 
 
D'acord amb el que es disposa en l'article 62 dels vigents Estatuts d'EUPV i 
atesa la necessitat de contractar a una persona per a exercir les funcions 
abans citades i donada la urgència per incorporar a aquesta persona en l'inici 
del curs polític 2019-2020 per la sobrecàrrega de treball prevista, la Comissió 
Executiva reunida el 25 de juliol acorda realitzar la present convocatòria dirigida 
a totes les persones afiliades a EUPV que compleixin els següents requisits, 
que hauran d'estar convenientment acreditats: 
 
- Estar afiliat/a a EUPV amb plens drets.  
- Alt nivell de redacció en valencià i castellà (es podrà fer prova).  

mailto:organització@eupv.org
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- Coneixement d'informàtica a nivell d'usuari.  
- Experiència en treball administratiu.  
- Experiència en treball institucional.   
- Experiència en el treball amb moviments socials. 
- Nivell de valencià C1 (o equivalent). 
 
 
Els criteris de baremació que s'utilitzaran per a decidir la selecció seran els 
següents (màxim 30 punts): 
 
- Formació: fins a 3 punts (Titulació màxima: 2 punts; una altra formació: 
màxim 1 punt)   
- Idiomes: fins a 2 punts (coneixement d'altres idiomes a més del valencià 
i castellà) 
- Coneixements informàtics: fins a 3 punts.  
- Coneixements de treball administratiu: fins a 3 punts. 
- Experiència en el treball institucional: fins a 5 punts. 
- Experiència en el treball amb moviments socials: fins a 3 punts. 
- Idoneïtat per al lloc de treball (entrevista): fins a 5 punts.  
 
 
Comissió de selecció: 
 
- La coordinadora general d'Esquerra Unida 
- Diputada d'EUPV en el Grup Parlamentari 
 
 
Les persones que complint els requisits mínims exigits desitgin participar en el 
procés de selecció hauran de fer arribar els seus currículums, amb els 
documents acreditatius pertinents, preferentment per correu electrònic al de 
organització@eupv.org  finalitzant el termini de sol·licitud el 30 d'agost. 
La data per a la realització de l'entrevista personal serà la primera setmana de 
setembre. 
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Lloc de Tècnic Legislatiu del Grup Parlamentari d’Unides Podem 
 
Capacitats:  
 
Persona amb capacitat d’anàlisi i proposta del treball parlamentari dintre del  
marc del conjunt de comissions (i polítiques públiques de les mateixes) 
acordades en la distribució que posteriorment es realitzarà al Grup 
Parlamentari. Ha de ser també complement per al contacte del grup 
parlamentari amb els col·lectius socials. 
 
Condicions de treball: 
 
- Contracte temporal vinculat a l’actual Legislatura de les Corts.  
- Jornada de 35 hores setmanals. 
 

 
CONVOCATÒRIA 

 
D’acord amb allò disposat a l’article 62 dels vigents Estatuts d’EUPV i 
atenent a la necessitat de contractar a una persona per a exercir les 
funcions abans citades i donada la urgència per incorporar a dita persona  
a l’inici del curs polític 2019-2020 per la sobrecàrrega de treball prevista, 
la Comissió Executiva reunida el 25 de julio acorda realitzar la present 
convocatòria dirigida a totes les persones afiliades a EUPV que 
complisquen els següents requisits, que hauran d’estar convenientment 
acreditats: 
 
- Estar afiliat/da a EUPV amb plens drets.  
- Alt nivell de redacció en valencià i castellà (es podrà fer prova).  
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- Coneixement d’informàtica a nivell d’usuari.  
- Experiència en treball administratiu.  
- Experiència en treball institucional.   
- Experiència en treball amb moviments socials. 
- Nivell de valencià C1 (o equivalent). 

 
 
Els criteris de puntuació que s’utilitzaran per a decidir la selecció seran els 
següents (màxim 30 punts): 
 
- Formació: fins a 3 punts (Titulació màxima: 2 punts; altra formació: 

màxim 1 punt)   
- Idiomes: fins a 2 punts (coneixement d’altres idiomes a més a més del 

valencià i castellà) 
- Coneixements informàtics: fins a 3 punts.  
- Coneixements de treball administratiu: fins a 3 punts. 
- Experiència en treball institucional: fins a 5 punts. 
- Experiència en treball amb moviments socials: fins a 3 punts. 
- Idoneïtat per al lloc de treball (entrevista): fins a 5 punts.  

 
 
Comissió de selecció: 
 

- La coordinadora general d’Esquerra Unida 
- Diputada de EUPV al Grup Parlamentari 

 
 
Les persones que acomplint els requisits mínims exigits desitgen participar al 
procés de selecció hauran de fer arribar els seus currículums, amb els 
documents acreditatius pertinents, preferentment per correu electrònic al d’ 
organització@eupv.org  finalitzant el termini de sol·licitud el 30 d’agost. La data 
per a la realització de les entrevistes personals serà la primera setmana de 
setembre. 
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