EDICTE
Resultats de la borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, per a cobrir futures
contractacions de caràcter temporal de personal laboral o funcionari de l'Institut Municipal
de Formació i Empresa Mas Carandell:

Primer.- El dia 3 de maig 2019 a les 09:00 es reuneix el Tribunal de selecció per a la realització de
l’exercici segon de prova de coneixements de llengua castellana.
Les persones candidates han obtingut els següents resultats:
Cognoms, Nom

NIE (1a, 3a, 5a i 7a xifra)

Resultat obtingut

Radu, Ioana
Szarvaszoi, Antonia

4348
8754

No presentada
No presentada

Segon.- La convocatòria de l’exercici tercer, ja va ser publicat juntament amb els resultats de
llengua catalana; de tota manera, se n’efectua el recordatori:
Exercici tercer prova teoria (de caràcter obligatori i eliminatori)
Dia i hora: Dimarts dia 7 de maig de 2019 a les 11:00
Lloc: Fira Reus – Centre de Fires i Convencions – (auditori Antoni Gaudí) Av. Bellisens, 40
REUS
Consistirà en respondre un qüestionari de 30 preguntes amb respostes alternatives, de les
quals sols en serà vàlida una per cada pregunta.
Aquest qüestionari versarà sobre el contingut del temari que s'especifica a aquestes bases.
Per cada resposta correcta es puntuarà 0,5 punts, per cada errònia restarà 0,125, i les que es
deixin en blanc (sense resposta) ni sumaran ni restaran.
Aquesta prova serà qualificada de 0 a 15 punts, sent necessària per superar-la un mínim de
7,5 punts.
Les persones aspirants que hagin superat l'exercici tercer, seran ordenades de major a menor puntuació. Un cop ordenades, només passaran al quart exercici les 40 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 40, passaran a la següent prova totes
aquelles persones empatades en aquesta posició.
Cal DNI o NIE i bolígraf blau.

Reus, a la signatura electrònica d’aquest document
El Secretari per delegació
Josep Alberich i Forns
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