Resum Presentació tràmit concurs de trasllats 09-11-20
Tots els tràmits s’han de fer amb autentificació (clau pin/ usuari i contrasenya).
PASSES DEL TRÀMIT:
● Explicació de la protecció de dades.
● Instància del concurs (dades personals).
● Certificació del Registre Central de delinqüents. (Si algú s’oposa haurà de
presentar el document del certificat negatiu de delictes).
● Dades de la destinació actual i dades del procés selectiu pel que es va
ingressar al cos.
● Modalitat per la qual es participa en aquest concurs.
● Barem (el mateix que es veu des del portal del personal docent).
● Compromisos.
● Mapa de localitats. Afegir centre o localitat. Com a novetat, si cliques a la
lupa, surt la informació d’aquell centre.
● Protecció de dades.
● Resum de la sol·licitud de participació.
● Documents obligatoris que cal presentar. Es poden afegir fins a 4 documents
PDF, si cal afegir-ne més es podrien fusionar documents PDF). Amb un pes
màxim de 2048 Kb.
● Registrar la la sol·licitud. (És molt important acabar amb el registre!!!)
● Desar el justificant.
ACLARIMENTS:
● Vernacle: És el codi de la llengua vehicular segons l’especialitat a la
que concursen. Cal mirar la convocatòria de la comunitat autónoma o
van. Per Balears totes les places són vernacle per defecte.
● Si no s’està d'acord amb la puntuació que surt al tràmit, a l’apartat de
compromisos s’ha d’adjuntar allò que vols que surti. Si per exemple, sí
que te surt aquesta informació al Portal del personal, basta amb un
pantallazo. Tot allò que s’adjunta, s’ha d’enviar en PDF. A cada annex,
es poden adjuntar un total de 4 documents. Si no adjuntes els pdf no
pots acabar el tràmit.
● Per Balears es pot utilitzar el mapa i el codi. Per altres CCAA hi ha que
ficar el codi consultant la convocatòria corresponent.

● Respecte als funcionaris concurrents, han de ser del mateix cos (fins a
4).
NOVETATS:
● Es pot recuperar el tràmit amb usuari i contrasenya (cada 10 opcions es
guarda)
● Hi ha una lupa al costat de cada centre amb informació (com els interins).

