QUALIFICACIONS EXAMEN DE LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA CELEBRAT EL DIA 11/12/2019.
Fase d’oposició
Segon exercici: estarà format per dos subfases (total 20 punts)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Tarragonès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 147245DCA134466C94A9E190DBA04FF9 i data d'emissió 12/12/2019 a les 15:08:09

Subfase primera: Qüestionari de coneixements teòrics del temari general i específic
(de caràcter obligatori, sumatori i eliminatori):
Respondre a un qüestionari de vàries preguntes teòriques en el termini màxim de 90
minuts, relatives al contingut del temari general i/o específic que consta en l’annex.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts. Per a superar la prova caldrà
obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
Els resultats d’aquest exercici és el següent:
Nº

DNI

Qualificació Subfase
primera (màxim 10p,
mínim 5)

1

****886**

7.25

2

****829**

9.80

3

****780**

NP

4

****237**

ES RETIRA

5

****358**

NO APTE

6

****216**

NO APTE

S’indica als aspirants que la prova pràctica tindrà lloc el proper dia 16/12/2019 a
les 10:00 hores a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès (Carrer de les Coques,
3. Tarragona).
Les entrevistes es realitzaran el mateix dia amb els aspirants que aprovin la fase
d’oposició.
Els dos aspirants aprovats en l’exercici teòric poden presentar la documentació de
mèrits demandada fins el mateix dia 16 de desembre de 2019 a les 9 hores per tenirla a disposició del tribunal.
El president del Tribunal proposa la publicació al tauler d’anuncis i a la web de la
Corporació del resultat de l’exercici teòric i la convocatòria de la prova pràctica.
Tarragona, a data de signatura electrònica
President i secretari
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Gómez Belluga el dia 12/12/2019 a les 15:04:40
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