ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
IF26 TÈCNIC/A JUNIOR D’EDIFICACIÓ
En relació al procediment de selecció per la cobertura d’un lloc de Tècnic/a Junior d’Edificació, la
Comissió de selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats:
En la fase de presentació de solꞏlicituds es van rebre 11 currículums, analitzats els mateixos i atès els
requisits de participació i requeriments publicats a l’anunci de selecció, es va acordar circumscriure les
proves a 3 candidatures, perfils professionals inicialment adequats per participar en el procediment.
Les proves i entrevistes s’han realitzat mitjançant eina telemàtica en presència de la Comissió de
selecció. Aquestes han estat enregistrades i els arxius romandran un mes sota custodia del
departament de RRHH amb l’única finalitat de donar transparència i objectivitat al procés, transcorregut
aquest termini s’esborraran.
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Els resultats del currículum, prova i entrevista professional dels candidats són els següents:

DNI

CV(*)

47883516T
47832764D
43528279C

2,22
1,50
1,55

PROVA
2,45
2,10
2,63

ENTREVISTA TOTAL
2,63
1,69
1,75

7,30
5,29
5,93

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

DNI

VALORACIÓ

47883516T

7,30

D’acord amb l’anterior, s’adjudica la vacant corresponent al procés IF26 TÈCNIC/A JUNIOR
D’EDIFICACIÓ a la persona aspirant amb D.N.I.: 47883516T.
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 la persona candidata per formalitzar tots els tràmits pertinents.
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