
unixest
Sociedade Xestora de Intereses da

O?d~$~m~Lt~BoRAClÓN DUNHA LISTA DE AGARDA PARA
CONTRATACIÓN DE PERSOAL DE RECEPCIÓN DE CASA EUROPA

Sendo necesario elaborar unha lista de agarda de persoal de recepción en previsión
da cobertura por contratación temporal das posibles necesidades de Casa Europa, o
conselleiro delegado da Sociedade Xestora de Intereses da Universidade de Santíago
de Compostela S.L (UNIXEST) resolve convocar este proceso para a elaboración da
citada lista con suxeición ás seguintes bases:

BASES DA CONVOCATORIA

1. REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES

a. Ter residencia legal en España.

b. Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non ter acadado a idade de
xubilación.

c. Non padecer enfermidade ou limitación física ou psíquica que impida o
desempeño das correspondentes funcións.

d. Estar en posesión dun título de FP, Bacharelato ou superior. No caso de
persoas estranxeiras o título deberá estar homologado ou declarado equivalente.

e. Ter experiencia acreditada de polo menos 1 ano en funcións de recepcionista
ou camareiro/a.

f. Competencia en inglés falado e escrito, nivel 61.

g. No caso de persoas aspirantes de nacionalidade estranxeira será requisito o
coñecemento de calquera das linguas oficiais da USC.

2. FUNCIÓNS DO PERSOAL DE RECEPCIÓN

a. Atención da recepción: xestión de reservas, emisión de facturas, atención
telefónica e información sobre a cidade.

b. Servizo de camareiro/a.

c. Apertura e peche da Casa ás horas previstas.

3. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Quen desexe participar neste proceso deberá presentar solicitude segundo o
modelo anexo a esta convocatoria, acompañada de DNI, curriculum vitae con
fotocopia dos méritos acreditados e a vida laboral, mediante correo certificado,
dirixida a UNIXEST (Sociedade Xestora de Intereses da Universidade de Santiago
de Compostela, S.L. Colexio de San Xerome-Praza do Obradoiro, 15782 Santiago
de Compostela). As solicitudes presentadas a través das oficinas de Correos
deberán ir en sobre aberto, para ser datadas e seladas antes de certificalas. As
persoas solicitantes deberán adiantar por correo electrónico ao enderezo

Rúa da Conga, n° 1 • 15782 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 56 96 70 • Fax: 981 55 74 35
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unixest@usc.es ,e dentro do prazo establecido para a presentación de solicitudes,
copia da mesma debidamente presentada xunto co curriculum vitae.

En calquera momento UNIXEST poderá requirir dos/as aspirantes os orixinais ou
copias debidamente compulsadas dos documentos presentados.

Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas cun
grao de minusvalía igual ou superior ao 33%, indicarán na súa solicitude as
necesidades de adaptación específicas e o seu motivo. Esta circunstancia deberá
ser acreditada documentalmente xunto coa solicitude, presentando copia orixinal
ou compulsada da cualificación da minusvalía.

O prazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturais dende a aprobación
e publicación da presente convocatoria.

4. ADMISIÓN DE SOLICITUDES

Rematado o prazo de presentación de instancias, publicarase na web
www.unixest.com, a lista provisional de persoas admitidas e excluidas.

Para reclamar ou emendar os defectos que motivaran a exclusión ou omisión das
devanditas listas, os/as aspirantes disporán dun prazo de 3 días naturais
contados a partir do seguinte ao da publicación da devandita resolución.

Rematado o prazo para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou
omisión publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e excluidas na web
www.unixest.com.

5. COMISIÓN DE SELECCIÓN

O comité de selección estará composto polos seguintes membros:

Presidente: Don José Manuel Cotos Yáñez

Secretaria: Dona Ana Fernández Montero

Vocal: Dona Olga Gutiérrez Méndez

6. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

O sistema de selección consistirá na valoración de méritos do curriculum vitae e a
realización de entrevista:

i. Primeira fase: valoración de méritos. Esta fase será cualificada de O a
10 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de 5 puntos para pasar á
segunda fase.

a. Formación académica: máximo 3 puntos

• Titulación de FP superior en hostalería e/ou turismo: 1 punto

• Titulación universitaria ou asimilada en hostalería e/ou turismo: 2 puntos

• Qutros cursos relacionados co posto: ata 1 punto



b. Experiencia laboral: máximo 5 puntos

• Experiencia realizando tarefas das descritas no punto 2: 1 punto por ano
traballado a partir do primeiro ano acreditado.

c. Qutros méritos: máximo 2 puntos.

• Inglés (B2 ou superior): 1 punto

• Coñecementos informáticos: ata 1 punto

u. Segunda fase: Entrevista.

Versará sobre os méritos alegados e a experiencia da persoa aspirante,
así como a súa adecuación ás funcións descritas no punto 2 desta
convocatoria.

Valorarase ata un máximo de 5 puntos.

7. XORNADA DE TRABALLO E RETRIBUCIÓNS

a. O contrato será temporal e a súa duración viré dada polas necesidades
de contratación de UNIXEST para Casa Europa.

b. Retribución e xornada de traballo: as establecidas polo Convenio do
sector de hostalería da provincia da Coruña.

8. PUBLICACIÓN DA PROPOSTA DE LISTA DE ADMITIDOS/AS E
RECLAMACIÓNS.

A proposta provisoria formulada pola Comisión de Selección publicarase na
páxina web indicada no punto 4. Contra esta proposta os/as aspirantes poderán
presentar reclamación mediante correo electrónico perante a Comisión no prazo
máximo de 2 días hábiles a contar dende o seguinte á publicación.

Rematado dito prazo e unha vez resoltas as reclamacións presentadas, a
Comisión elevará a proposta definitiva de aspirantes propostos para conformar a
lista de persoal de recepción de Casa Europa e publicarase na web sinalada no
punto 4.

9. DISPOSICIÓN DERRADEIRA

Corresponde á comisión de selección a interpretación das presentes bases, así
como a valoración e os medios de acreditación dos méritos.

A presentación de instancias presupón a aceptación das presentes bases.

Santiago de Compostela a 20 de decembro de 2 17

O Conselleiro Del o

José Manuel Coto€’Yéñez



ANEXO

Sociedade Xestora de Intereses da Universidade de Santiago de Compostela,
S.L.U

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

1.- Convocatoria para elaboración dunha lista de agarda para contratación de
persoal de recepción para Casa Europa

2.- Datos persoais

N.l.FIN.l.E Primeiro Apelido Segundo Apelido Nome

Data de Nacemento Lugar de Nacemento Teléfono Correo-e

1 /
Grao de Minusvalía No Caso de Minusvalia, Adaptación que Solicita e Motivo

Enderezo Código Postal

Municipio Provincia Nacionalidade

3.- Títulos Académicos Oficiais

Esixidos na Convocatoria

4.- Experiencia

O/A abaixo asinante solicita a admisión ao proceso de selección á que se refire
esta sollcitude.

DECLARA que son certos os datos consignados nela e que reúne as condicións
esixidas nesta convocatoria, comprometéndose a probar documentalmente todos
os datos que figuran nesta solicitude.

Lugar Data

Siriatura

A Conselleiro Delegado de Sociedade Xestora de Intereses da USC, S.L.U


