ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
IF30 TÈCNIC/A UNITAT DE TELECOMANDAMENT
En relació al procediment de selecció per la cobertura d’un lloc de Tècnic/a Unitat de Telecomandament,
la Comissió de selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats:
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En la fase de presentació de solꞏlicituds es van rebre 9 currículums. Analitzats els mateixos i atès els
requisits de participació i requeriments publicats a l’anunci de selecció, es van preseleccionar 5 perfils
professionals inicialment adequats per participar en el procediment. Aquests es van convocar a la prova.
El candidat 47943867E no es presentà a la prova renunciant a continuar en el procés.
DNI

CV

PROVA
8,5

43451046K

7,2

43444267G

6,9

1,0

46729331R

7,6

1,5

47943867E

7,2

0,0

38879939A

6,0

2,0

Atenent als resultats, s’ha realitzat l’entrevista personal al candidat 43451046K, la resta de candidatures
no va superar les proves
Les proves i entrevista 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, un cop aclarit
els terminis màxims per mantenir aquesta documentació per possibles auditores procedirem a esborrarles.
Els resultats del currículum, prova i entrevista professional del candidat són els següents:
DNI

CV

PROVA

ENTREVISTA

43451046K

2,16

2,98

2,68

La puntuació final obtinguda pel candidat en el procediment de selecció ha estat la següent:
DNI

VALORACIÓ

43451046K

7,82

D’acord amb les puntuacions anteriors, únicament va superar el procés de selecció l’aspirant amb DNI
43451046K qui, abans de la publicació del resultat del procés, va manifestar la seva voluntat de
renúncia a la plaça.
D’acord amb l’anterior, es declara deserta la present convocatòria per la cobertura d’un lloc de tècnic/a
Unitat de Telecomandament.
La Comissió de Selecció
Barcelona, 4 de febrer de 2021
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