NOVETATS AL TRÀMIT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES
ALS INTERINS (JULIOL 2019)
Com a novetats al tràmit d’adjudicacions trobam:
1. Per entrar al tràmit ho podeu fer a través de tres vies: amb clau electrònica, amb usuari i
contrassenya i anònimament.
En el cas que entreu anònimament, no demana el número de registre o preregistre, sinó que
se us enviarà un codi de quatre xifres al correu electrònic que vau especificar al tràmit de
gener.
Si heu canviat el vostre correu electrònic, heu d’enviar un correu al més aviat possible a
primària/secundària (segons sigui la vostra especialitat, adjuntant una fotocòpia del DNI i
especificant el nou correu electrònic al qual voleu que s’enviï el codi per poder començar el
tràmit. Pensau que només hi ha dos dies hàbils (26 i 29 de juliol) en que la conselleria podrà
actualitzar el vostre correu electrònic i que el tràmit acaba el 29 de juliol.
El codi que vos enviïn es vàlid fins a les 23:59 h del mateix dia.
2. Pel que fa al Registre de delinqüents sexuals. En aquest cas, si prèviament, ja heu donat
permís a la Conselleria perquè el consulti us sortirà marcat i si no, l’heu de marcar.
Teniu en compte que si no ho acceptau haureu de presentar el certificat original (en paper) a la
conselleria.
3. Quan avanceu, disposareu d’una pantalla amb el resum de les funcions que vau seleccionar
al tràmit de gener i com a novetat s’especificaran els perfils corresponents a títols i perfils
significatius, els quals podreu seleccionar o no, per tal de poder fer una primera criba de les
places a les quals voleu optar.
Teniu en compte que les places dels perfils no seleccionats i, per tant, descartats, us
apareixeran a la pantalla de selecció de places però en un altre color (negre) i sense possibilitat
de poder-les seleccionar.
4. Una altra novetat es que podeu consultar les fitxes dels centres per tal d’obtenir més
informació sobre els centres que ofereixen les places. Per això només caldrà clicar a la lupa que
hi ha al costat del nom de cada centre i es desplegarà una petita pantalla amb tota la
informació.
5. Pensau que heu de seleccionar totes les places que teniu a disposició, les que no seleccioneu
se afegiran al vostre tràmit d’ofici, segons l’ordre del codi de cada plaça.
6. Arribats a la pantalla de resum, el programa guarda la selecció de places que heu fet, de
manera que podeu sortir del programa i tornar a recuperar la feina ja feta, això sí, el que no
guarda el programa són els perfils marcats, els quals els haureu de seleccionar de nou. Si no
marcau algun perfil que havíeu marcat la primera vegada que entrareu al tràmit us
desapareixeran les places seleccionades.
Les places es guarden cada 10 moviments o en arribar a la pantalla resum.
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7. Finalment, recordau registrar la sol·licitud. La darrera sol·licitud registrada serà la vàlida.

Es realitzarà el sorteig de places per discapacitat el 31 de juliol a les 9:00h.
La previsió és que el 5 d’agost es publiqui la llista provisional, obrint-se un termini de
reclamacions de 24 h. Dia 6 d’agost es publicarà el llistat definitiu.
Tota la informació sobre les places adjudicades es podrà consultar online. El cercador us
permetrà fer una recerca amb diferents filtres:
-

Per plaça
Per nom
Per codi
Per centre

La darrera setmana d’agost s’activarà el tràmit previ a la presa de possessió per aquells interins
amb plaça adjudicada. Per aquells que no se us ha adjudicat plaça podreu ampliar illes i
jornades abans de l’1 de setembre, així com dur a terme el canvi de disponibilitat.
Recordau que aquells que no feu el tràmit d’adjudicacions del 31 de juliol al 5 d’agost
quedareu com a no disponibles. Podreu canviar la disponibilitat abans de finalitzar el primer
trimestre, per poder estar disponibles per al segon trimestre.
Pel que fa al cobrament de l’atur, el podreu cobrar tant si agafau mitja jornada o jornada
completa.

