ANUNCI
DEL CANVI DE DATA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA PROVA TEÒRICA DE LA
BORSA DE TREBALL DE CONSERGES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA MAS
CARANDELL
Que el Tribunal per a la Selecció de la Borsa de Treball de Conserges, s’ha reunit en
sessió de data 27 de febrer de 2018 i ha pres el següent ACORD:
Que en base al comunicat de Protecció Civil pel qual s’anuncia d’activació del Pla
NEUCAT en fase d’alerta, i preveient les dificultats que això pot comportar per a la
realització de l’exercici tercer (Prova teòrica), la qual tenia previst realitzar-se el dia 28
de febrer de 2018, han acordat la modificació de la data de convocatòria, essent la
nova data la següent:
Convocatòria per al Tercer exercici. Prova teòrica (De caràcter obligatori i
eliminatori)
Consistirà en respondre un qüestionari de 30 preguntes amb respostes alternatives, de
les quals sols en serà vàlida una per cada pregunta.
Aquest qüestionari versarà sobre el contingut del temari que s'especifica a aquestes
bases.
Per cada resposta correcta es puntuarà 0,5 punts, per cada errònea restarà 0,125, i les
que es deixin en blanc (sense resposta) ni sumaran ni restaran.
Aquesta prova serà qualificada de 0 a 15 punts, sent necessària per superar-la un
mínim de 7,5 punts.
Les persones aspirants que hagin superat l'exercici tercer, seran ordenades de major a
menor puntuació. Un cop ordenades, només passaran al quart exercici les 30 persones
aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 30, passaran a la següent
prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició.

LLOC: Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell
Adreça: Carrer Terol, 1 REUS (edifici Aulari)
Dia: Dimecres dia 7 de març de 2018
Hora: 10:00 del matí

Reus, a la signatura electrònica d’aquest document
EL SECRETARI PER DELEGACIÓ
JOSEP ALBERICH I FORNS

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 27/2/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2018E0BDE9E3ADDC1B3D33E4185C2A44546CC153C2480227140237

