
 
 

 CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR DOS ADVOCATS/DES 

 

 

 

Objecte   
 

Cobrir 2 llocs de treball d’advocat/da 

 

 

Descripció del lloc de treball  
 

Nom del lloc: Tècnic/a Especialitzat/da 

Centre de Treball: Barcelona  

Àrea: FGC Direcció Economicofinancera i Jurídica 

Jornada: Matí, amb disponibilitat horària 

 

 

Funcions del lloc de treball  
 

Suport a la gestió del procediment de contractació que inclou la revisió dels documents i 

altres tasques relacionades amb el procés:  

- Revisió de plecs 

- Informes 

- Contractes 

- Etc. 

 

 

Requeriments  
 

 Graduat en Dret  

 Nivell alt de redacció en català. 

 

 

Forma d’ocupació del lloc  
 

Contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció amb una durada prevista 

de tres mesos.  

 

 

Participació  
 

Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els 

requisits establerts, hauran d’inscriure’s expressament en la convocatòria que està 

disponible a la web d’FGC: www.fgc.cat. en l’apartat “Informació corporativa/ treballa 

a FGC/ Convocatòries”.  
 

Termini de presentació fins el 2 de març de 2018.  

 

 

Procediment de selecció  
 

1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes 

relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència 

en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció. 
 

 

 

http://www.fgc.cat/
http://www.fgc.cat/


 

 

 

 

 

 

 

2.- Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una 

entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per 

valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. 

 
 

3.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a proves i/o 

entrevistes d’avaluació de competències per valorar si disposen dels aspectes requerits pel 

lloc de treball. 
 

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats 

obtinguts en les diferents etapes. 
 

Atès que es preveu un gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquest 

organisme, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que 

siguin entrevistades i/o realitzin proves. 
 

Per qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se al correu electrònic 

fgcconvocatoria@fgc.cat 

 

 


