ANUNCI DEL RESULTAT FINAL DEL PROCÉS SELECTIU CORRESPONENT AL PROGRAMA D
LA CONVOCATORIA DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2018” ACTUACIONS
PROFESSIONALS DX-03 FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES
IMMIGRADES. UN PAS ENDAVANT!

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs lliure, de 1 plaça de
tècnic/a d’acollida a càrrec de la subvenció Projecte Treball als barris 2018 Actuacions
professionals DX-03 Foment de la inclusió social de persones immigrades. Un pas
endavant!, s’informa:

PERSONES ASPIRANTS NO ADMESES

Cap

PERSONES ASPIRANTS ADMESES

02/05/2019

DNI/NIE

178W

230E

Anna Juncosa

Signatura 1 de 1

397M

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bf4709e660d746018791a391ee52e85d001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Es fan públics els resultats de l’entrevista, que són els següents:

DNI/NIE

Entrevista

178W

5

230E

5

397M

5

Es fa públic els resultat del concurs de mèrits, que és el següent:

02/05/2019

DNI/NIE

Experiència

Formació

Formació

Total formació

Altres mèrits

Total mèrits

178W

0,5

0

0,9

0,9

0,5

1,9

230E

1,7

0

0,6

0,6

0

2,3

0

0

0

0

0,5

0,5

Anna Juncosa

Signatura 1 de 1

397M

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bf4709e660d746018791a391ee52e85d001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Es fa públic el resultat final del procés selectiu, sumatori de la fase concurs de mèrits i de
l’entrevista, ordenat de major a menor puntuació, que és el següent:
DNI/NIE

Total mèrits

Entrevista

Total

230E

2,3

5

7,3

178W

1,9

5

6,9

397M

0,5

5

5,5

A la vista dels resultats, l’òrgan qualificador, proposa per unanimitat, seleccionar la
persona que ha obtingut la major puntuació en el procés selectiu i designar com a
suplents les dues persones següents, per ordre de puntuació.
Contra aquest acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar
al·legacions o reclamacions davant el president de la Corporació a partir d’aquesta
publicació al tauler d'anuncis de conformitat amb allò que disposa l'article 112 i següents
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici dels recursos procedents al
final del procediment en via administrativa.

La presidenta de l’òrgan qualificador

Anna Juncosa

Signatura 1 de 1

02/05/2019

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bf4709e660d746018791a391ee52e85d001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

