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Acta del tribunal del procés selectiu per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va, funcionari/ària
de carrera, de l'escala d'administració general, sots escala auxiliar, grup C, subgrup C2, de la plantilla

Ajuntament de Caldes de Montbui. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.caldesdemontbui.cat/validacio amb el codi de verificació.

del personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concursoposició, més període de pràctiques.
Data: 06/11/2018
Hora inici: 13.00 hores
Hora final: 13.10 hores
Lloc: Sala de l'OAC de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
Es convoca a tots els i les aspirants que segueixen en el procés selectiu per a la selecció d’un/a auxiliar
administratiu/va de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concurs-oposició, que el
divendres dia 16 de novembre de 2018, a les 11 hores, a CONSULTANS, carrer Tuset, 23-25, 6 è 8a, de
Barcelona, amb codi postal 08006, per tal de realitzar la prova següent consistent en la prova psicotècnica
de personalitat.
El test de personalitat es valorarà de 0 a 10 punts, segons el criteri del psicòleg que realitzi la prova, i caldrà
obtenir una puntuació mínima de 6 punts per superar-la.

La presidenta

Vocal
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Signat digitalment per:
Cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Montserrat Campos Bermúdez
06-11-2018 13:30

Signat digitalment per:
Tècnic Promoció Econòmica
Jordi Salas Matarredona
06-11-2018 13:40

El secretari del tribunal
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