REQUISITS:
1. Els aspirants a ser contractats com a professorat especialista han d’acomplir les
condicions generals exigides per a l’ingrés en la funció pública docent establides
en l’article 12 del Real Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel que s’aprova el
Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos
docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i els
requisits específics del professorat especialista.
2. Els requisits generals per a qui aspire a ocupar un lloc de professorat
especialista són els següents:
a. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats
membres de la Unió Europea, o cònjuge d’espanyol/a o d’un/a nacional
d’altre estat membre de la Unió Europea.
b. Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l’edat establida, amb
caràcter general, per a la jubilació forçosa.
c. Posseir la capacitat funcional per al desenrotllament de les tasques.
d. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del sevici de
qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals
o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució
judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir
funcions similars a què desenvolupaven en el cas del personal laboral, en
què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altre
estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a
sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els
mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
3. Els requisits específics per a ser professorat especialista són els següents:
a. Acreditar una experiència professional reconeguda en el camp laboral
corresponent, fora de l’àmbit docent, degudament actualitzada, amb
almenys sis mesos d’exercici professional vinculat a la unitat o unitats de
competència a què associa el mòdul o programa, en els quatre anys
immediatament anteriors al nomenament, pròrroga o renovació.
b. Posseir la competència i qualificació necessàries per a impartir
correctament els mòduls per a què es precisa la contractació.
c. No estar inscrit en el registre de delinqüents sexuals.

