ANUNCI

Reunida en data de 12 de gener de 2022, la Comissió de Selecció per valorar les diverses fases
de la selecció de personal de nou ingrés, per a la contractació d’un tècnic/a informàtic/a per a
l’empresa municipal CEMSSA, un cop finalitzat el termini de presentació, i avaluats els
documents presentats pels participants en la mateixa, i de conformitat amb les Bases de la
Convocatòria aprovada per Resolució de Gerència núm. 2021/CP-75 de 23 de desembre de 2021,
s’ha procedit a establir de totes les instancies presentades quines acomplien els requisits de les
Base aprovades i quines no, dels diferents participants i s’ha acordat la llista de persones
candidates admeses a participar en el procés, i de les persones que no compleixen els requisits
en la documentació presentada es la següent:

ANNEX 1.- LLISTAT PERSONES D’ADMESES

Nº REGISTRE
INF-2021-01

IDENTIFICADOR
446L

ANNEX 2.- LLISTA PERSONES EXCLOSES
Tots els candidats han sigut admesos.

Tanmateix, la Comissió de Selecció del procés de selecció del lloc d’un tècnic/a informàtic/a de
la societat CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A., anuncia la convocatòria de la fase
de proves prevista al punt cinquè, apartats 5.1 Coneixement teòrics 5.2 Acreditació
d’experiència i formació específica 5.3 Fase proves nivell d’idiomes i 5.5.a) Entrevistes personals:
proves competencials, de les bases ja publicades:
-

Data: 18 de gener de 2022
Hora: 9.00h PROVES DE NIVELL D’IDIOMES consultar annex 3
Lloc: CEMSSA Oficina atenció al públic i RRHH, Carretera Sanatori nº 30.
Hora: 10.00h – 11.30h
PROVES DE CONEIXEMENTS TEÒRICS I PROVES
COMPETENCIALS consultar annex 4
Lloc: CEMSSA Oficina atenció al públic i RRHH, Carretera Sanatori nº 30.

ANNEX 3.- CANDIDATS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALA
Tots els candidats estan exempts.
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ANNEX 4.- CANDIDATS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA TEÒRICA-PROVES COMPETENCIALS

Nº REGISTRE
INF-2021-01

IDENTIFICADOR
446L

Aquestes proves tindran caràcter eliminatori per a les persones aspirants que no obtinguin la
puntuació mínima exigida.

La qual cosa, s’exposa públicament per a general coneixement.
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Antoni Figuerola Martorell
Gerència
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