ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
IF08_TÈCNIC SUPERIOR EDIFICACIÓ

Relatiu al procés de selecció per la cobertura de la segona plaça de Tècnic Superior d’Edificació, la
Comissió de Selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats:
En la fase de presentació de sol·licituds es van rebre 24 currículums. Derivat d’aquest procés ja vàrem
donar cobertura a la primera plaça, posteriorment i aprofitant la borsa de dades i els currículums
prèviament analitzats i atès els requisits de participació i requeriments publicats a l’anunci de selecció,
es van convocar per a una entrevista professional als 4 candidats amb una valoració superior a la
puntuació de tall prèviament acordada. Fetes les entrevistes es van triar dues persones per a la
realització d'una prova professional.
Els resultats del currículum, entrevista professional i prova són els següents:
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DNI

CV

ENTREVISTA

PROVA

40.983.751-M

5,5

38

-

47.931.092-N

5,5

49

6

46.139.410-F

5,5

37

-

18.997.552-N

5,5

50

10

La puntuació final obtinguda pels candidats en el procediment de selecció ha estat la següent:
DNI
47.931.092-N

CV
1,65

ENTREVISTA
2,86

PROVA
2,10

TOTAL

18.997.552-N

1,65

2,92

3,50

8,07

6,61

D’acord amb l’anterior, s’adjudica la plaça assenyalada de IF08_TÈCNIC SUPERIOR EDIFICACIÓ a la
persona aspirant amb DNI 18.997.552-N.
En el cas que no es formalitzés la contractació per manca de documentació, per no acreditar l’aptitud
mèdica laboral pel lloc de treball, per renúncia de la persona candidata o per altre motiu, passaria a
ocupar el lloc el següent candidat apte.
Es contactarà amb les persones candidates per formalitzar tots els tràmits pertinents.
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