ÀREA PROVES D'ACCÉS

FFP-01/2 Rev. 1 09/2005
Dates
Inici: 01 de desembre de 2017
Fi: 02 d'agost de 2018

OPOSICION: COS SUPERIOR
GENERALITAT DE CATALUNYA
PROMOCIÓ INTERNA (O17,023/3)
Preu del curs
595 €

Hores totals
h

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 417,00 €
Desembre 2017: 178,00 €

Horari

Total: 595,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
On line

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Organismo: Generalitat de Catalunya
Tipo de personal: Funcionario
Nivel: A1
Titulación requerida: Licenciado o equivalente
Duración: 9 meses

Punts del temari
Segons la convocatoria anterior.
El temari sobre el que versen les proves d'aquest procés de selecció exclusiu de promoció interna és l'aprovat per la Resolució
GAP/2542/2008, de 4 d'agost, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5193, de 12.8.2008), correcció d'errades
(DOGC núm. 5287, de 30.12.2008), i modificat per la Resolució GAP/545/2009, de 23 de febrer (DOGC núm. 5333, de 6.3.2009),
correcció d'errada (DOGC núm. 5337, de 12.3.2009).
A la part general d'aquest temari s'afegeix el tema 12 bis: Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les
administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El bon govern. L'Oficina Antifrau de Catalunya.
La normativa i els coneixements recollits en el temari són els vigents en la data de realització de les proves o els exercicis.

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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