PSE: 10/18
LLOC: 3 TÈCNICS/TÈCNIQUES D’IL·LUMINACIÓ

PUESTO: 3 TÉCNICOS/AS DE ILUMINACIÓN
CONVOCATÒRIA: 14.06.2018

CONVOCATORIA: 14.06.2018

INFORMACIÓ DATES I DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE OPOSICIÓ
De conformitat amb el que estableix el punt 7.3 de les bases, s’informa del contingut, dies de
desenvolupament i baremació de la fase d’oposició:
Primera Part: prova escrita de coneixement professional.
Contingut: conceptes generals teatrals.
Conceptes específics tècnics de l’àmbit de desenvolupament professional d’il·luminació tècnica
Puntuació màxima: 30 punts
Dia: 18 de juliol de 2018 (12:00h)

Segona Part: prova pràctica dels treballs propis d’il·luminació.
Puntuació màxima: 30 punts
Dia: 19 de juliol de 2018 (09:00h)

RECORDATORI: A la fase d’oposició sols podran presentar-se les persones que hagen obtingut una puntuació
mínima de 20 punts en la fase de concurs.
Les persones que passen a la fase d’oposició seran citades individualment a través del correu electrònic, amb
indicació de l’hora exacta de presentació.

INFORMACIÓN FECHAS Y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido el punto 7.3 de las Bases, se informa del contenido, días de desarrollo y
baremación de la fase de oposición:
Primera Parte: prueba escrita de conocimiento profesional.
Contenido: conceptos generales teatrales.
Conceptos específicos técnicos del ámbito de desarrollo profesional de iluminación técnica
Puntuación máxima: 30 puntos
Día: 18 de julio de 2018 (12:00h)
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Segunda Parte: prueba práctica de los trabajos propios de iluminación.
Puntuación máxima: 30 puntos
Día: 19 de julio de 2018 (09:00h)

RECORDATORIO: A la fase de oposición sólo podrán presentarse las personas que hayan obtenido una
puntuación mínima de 20 puntos en la fase de concurso.
Las personas que pasen a la fase de oposición serán citadas individualmente a través del correo electrónico,
con indicación de la hora exacta de presentación.

València, 11 de juliol de 2018
Direcció de Gestió de Persones

València a 11 de julio de 2018
Dirección de Gestión de Personas
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