
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DEL TEATRO

ANUNCIO sobre aprobación de las bases y las convocatorias para la confección de seis bolsas de trabajo
de personal de apoyo a la docencia (intérpretes).

Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 25 d'abril de 2016 (núm.
registre 378/16), s'aproven les bases i convocatòries per a la confecció de sis borses de treball per a possibles
contractacions laborals temporals, de personal de suport a la docència (intèrprets), necessàries d'acord amb el
Pla d'Ordenació Acadèmica (POA) del curs corresponent, següents:

 

CODI Denominació

01/16-17 Actor (De 20 a 30 anys)

02/16-17 Actor (De 30 a 45 anys)

03/16-17 Actor (A partir de 45 anys)

04/16-17 Actriu (De 20 a 30 anys)

05/16-17 Actriu (De 30 a 45 anys)

06/16-17 Actriu (A partir de 45 anys)

 

 

Les bases íntegres d'aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de data 2 de maig de 2016, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut
del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d'internet:
www.institutdelteatre.cat.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la
publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004
Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al
web.

 

Barcelona, 3 de maig de 2016

 

Francesc Bartoll i Huerta

Secretari delegat
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