OBERTURA DE TERMINI PER A ADSCRIURE'S EN EL TORN DE PERITATGE
PRIVAT DEL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ ANY
2022
El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló configura un llistat de col·legiats/as
interessats/as a actuar com a perits privats, a fi de proveir d'aquest servei a
qualsevol entitat o professional que el sol·licite. Pel que s'obri el termini des del dia 7
de desembre de 2021 al 17 de desembre de 2021, tots dos inclusivament,
per a inscriure's en el torn de perits privats.
REQUISITS
Les persones Diplomades o Graduades en Treball Social que sol·liciten voluntàriament
adscriure's al Torn de Perits Judicials hauran de reunir els següents requisits:
●
●
●
●

Estar donada d'alta en aquest Col·legi i al corrent de les seues obligacions
econòmiques inherents a la condició de col·legiat/a.
Acreditació de tindre formació específica en peritatge judicial, o equivalent,
d'almenys 30 hores lectives.
No estar incurs en incompatibilitat legal o deontològica; no trobar-se complint
sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per a l'exercici
professional.
Presentar la sol·licitud per escrit en el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló,
manifestant el seu desig d'inclusió en el Torn de Perits Privats, dins del termini
establit per a això.

La Junta de Govern, o en el seu cas la comissió de Peritatge Social, podrà rebutjar a
els/as col·legiats/as que no complisquen els requisits establits, sent-li notificat a la
persona interessada.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
●

Sol·licitud d'incorporació al torn de perits, segons model oficial.

●

Fotocòpia de títols de postgrau, cursos de formació o equivalents d'una duració
igual o superior a 30 hores lectives de peritatge judicial.

●

Curriculum vitae, especificant únicament:
★ Nom i Cognoms
★ Experiència professional com a Treballador/a Social
★ Formació especialitzada en el camp del Treball Social.

IMPORTANT
Les persones que formen part del torn de perits de l'any en curs o que van formar
part del mateix des del 2013 al 2020 i vulguen continuar en el torn l'any que ve,
hauran d'emplenar també el formulari, marcant l'opció de permanència, no sent
necessari aportar la resta de documentació requerida per a la inscripció.
Aquells que estant en el torn no sol·liciten permanència seran donades de baixa
d'aquest.

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ
La sol·licitud haurà de fer-se per escrit i fer-la arribar al Col·legi Oficial de Treball
Social de Castelló per correu electrònic: castello@cgtrabajosocial.es

