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 12 d’abril de 2019 a les 09:00 es reuneix el Tribunal de selecció per a la realització
de l’exercici primer de prova de coneixements de llengua catalana. La prova s’ha realitzat amb
l’assessorament de persones tècniques del Centre de Normalització Lingüística de Reus.
Les persones candidates han obtingut els següents resultats:
Cognoms, Nom

DNI (1a, 3a, 5a i 7a. xifra)

Llengua catalana

Atsera Rafols, Rosa

7358

57- No apta

Barcelo Olive, Antonio

3900

71- Apte

Besora Reyes, Carolina

7832

No presentada

Bieto Cañellas, Misericòrdia

3899

53 - No apta

Blanco Iza, Ainara

3924

70 - Apta

Borrallo Llaurado, Natividad

3937

61- No apta

Bru Esteban, Ramon

3863

58 - No apta

Burgueño Hueso, Maria del Carmen

3893

64 - No apta

Chung, Missok

5378

No presentada

Cortés Serrano, Jaume

3816

62 - No apte

Ferraz Martinez, Sandra

4756

49 - No apta

Galindo Marcos, Lorenzo

3895

No presentat

Garcia Agudo, Maria Cristina

3943

No presentada

Gironès Cugat, Magdalena

7514

No presentada

Holguin Dominguez, Maria Esmeralda

0837

No presentada

Jodar Lorenzo, María Dolores

3914

No presentada

López Blanco, Natalia

3834

No presentada

Márquez Martínez, María Dolores

3890

73 - Apta

Miguel Roldan, Maria Pilar

3674

No presentada

Moreno González, Isabel María

3900

No presentada

Navas Mariné, Maria Dolors

3880

71 - Apta

Piera Gatell, Agata

4793

No presentada

Piñol Rius, Francesc

7831

76 - Apte

Pons Bonet, Olga

3645

85 - Apta

Quintilla Mill, Marc

3842

No presentat

Ribas Benlloch, María Teresa

3925

No presentada

Rofes Llaberia, Xavier

3995

No presentat

Virseda Gonzalez, Sira

5157

No presentada

Yepes Santamaria, Santiago

3841

76 - Apte
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Segon.- Es convoca a les persones candidates que segons la llista definitiva de persones admeses i
excloses han de realitzar el segon exercici de llengua castellana (De caràcter obligatori i eliminatori)
segons el següent:

Dia i hora: Divendres dia 3 de maig de 2019 a les 09:15 matí
Lloc: IMFE Mas Carandell –edifici Mas- Cr. Terol, 1 de Reus
Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en una redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20
minuts i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de
10 minuts.
Cal DNI o NIE i bolígraf blau.

Tercer.- Es convoca a les persones candidates que han resultat aptes als exercicis de llengua catalana i castellana o bé que n’estaven exemptes de realització, a l’exercici tercer prova teoria (de caràcter obligatori i eliminatori), segons el següent:
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.
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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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