Examen tècnic/a d'igualtat

1. Definiu l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 3/2007
2. Drets de les funcionàries públiques víctimes de violència de gènere recollits en la Llei
orgànica 1/20045. Finalitat i característiques de les accions positives en relació al
gènere.
3. Definiu identitat de gènere, de conformitat amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, integral
del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat
Valenciana
4. Quin termini de temps s'establix per a la interrupció de l'embaràs a petició de la
dona en la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l'embaràs? És el mateix termini que per a la interrupció per
causes mèdiques?
5. Finalitat i característiques de les accions positives en relació amb el gènere.
6. Què és l'avaluació de l'impacte de gènere?
7. Què és el visat del Pla d'igualtat d'una empresa? Requisits per a obtindre’l. Com se
sol·licita?
8. Què són els punts violeta?
9. Concepte de sexe i gènere.
10. Definició d'estereotips de gènere.
11. Coeducació: definició i conseqüències.
12. Observatori de la Imatge de les Dones (OIM): descripció, objectius i funcions.
13. Servici de teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere: descripció,
requisits d'accés i lloc de sol·licitud.
14. Espai Dones i Igualtat (antic CMIO): servicis i activitats que oferix.
15. Renda Activa d'Inserció per a Dones Víctimes de Violència de Gènere: requisits i
lloc de sol·licitud.
16. Segons el Protocol d'actuació en situacions de violència contra les dones a la ciutat
de València , quins criteris generals d'actuació cal tindre en compte per a prestar la
millor atenció a dones que patixen violència? Esmenteu-ne quatre.
17. D'acord amb el Protocol d'intervenció amb víctimes de tràfic per a l'explotació
sexual a la ciutat de València, quins factors ens permeten diferenciar els conceptes de
tràfic d'éssers humans i tràfic il·legal de persones migrants?
18. En relació amb e servici Repara de l'Ajuntament de València, expliqueu en què
consistix i a qui va dirigit.
19. A més de les funcions pròpies del lloc de treball, quines funcions té assignades la
promotora o el promotor d'igualtat en l'àmbit municipal? Esmenteu-ne quatre.
20. Oficines Orienta. Descriviu breument quin servici oferixen i a qui va dirigit.

