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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Torrent
Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre convocatòria
d’una beca per a fer pràctiques professionals per a
col·laborar amb la Unitat de Cultura i Turisme.
ANUNCI
L’Ajuntament de Torrent ha aprovat per Decret 3772/2021, de 2
d’agost, la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu
per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’una
beca per a la realització de pràctiques professionals per a col·laborar
amb la Unitat de Cultura i Turisme, adscrita al Servici de Cultura,
Ciutadania i Relacions amb la FEM, destinada a la titulació de Grau
en Turisme.
Les Bases que regulen la convocatòria es troben a disposició dels
interessats en el Tauler d’Anuncis Electrònic de l’ Ajuntament i en
la pàgina web municipal: www.torrent.es.
Dotació de la beca: La dotació mensual de la beca, és de 800,00 €.
Període de gaudiment de la beca: El període màxim de duració de
la beca és de 6 mesos, tot i que pot prorrogar-se expressament per
uns altres 6 mesos, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària
i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o
aconselle.
Termini i formulació de sol·licituds: El termini de presentació de
sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província.
Les sol·licituds s'han d’omplir en el model RRHH-002 beques per
a pràctiques professionals, disponible en la pàgina web i s’han de
presentar per mitjà de registre telemàtic en la seu electrònica (www.
torrent.es), de conformitat amb el que es disposa en el articles 24.1
i 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny d’Access Electrònic dels
Ciutadans al Serveis Públics.
En Torrent, a 7 de setembre de 2021.—El regidor delegat de l’Àrea
d’Estratègia, Innovació i Economia, Andrés Campos Casado.
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