ANUNCI
En el procés de selecció d’un/a tècnic/a de serveis en línia, i de conformitat amb l’establert a
les bases de la convocatòria, es fa públic el següent:
PRIMER.- Els resultats de la prova de nivell C1 de català realitzada el 2 de Maig són els
següents:
Nº Registre

Resultats

2432580

No presentat/da

SEGON.- La relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de
selecció.
PERSONES ADMESES (nº de registre de la sol·licitud):
2373503
2374555
2386258
2375599
2413191
2453454
2465113
2375515
2421864
PERSONES EXCLOSES (nº de registre de la sol·licitud):
2427298 (1)
2432580 (2)
2424343 (3)
2370536 (3)
2386217 (3)
2410485 (3)
2375858 (3)
2424253 (3)
2466704 (3)
2460710 (4)
2376548 (1) (2) (3)
2399372 (2) (3)
2436329 (2) (3)
2442352 (3)
2427028 (2) (3)
2465906 (2) (3)

(1) No
(2) No

adjunta la sol·licitud d'admissió a convocatòries
aporta document acreditatiu del nivell C1 de català

(3) No

disposa de la titulació relacionada amb els àmbits de les funcions del
lloc de treball, segons l’establert al punt 2.c de les bases de la convocatòria

(4)

No aporta títol universitari de grau o equivalència universitària
conforme al punt 2.c de les bases de la convocatòria

TERCER.- Es determina com a data per a la realització de la prova especifica i del psicotècnic
segons s’indica al punt 6.1. de les bases de la convocatòria el dia 13 de Maig de 10:00 a 12:30
hores a l’edifici de la UNED (Universitat Nacional d´Educació a Distància) en Prat de la Riba, 171
(Recinte Torribera) 08924 Santa Coloma de Gramenet. Es recomana arribar 15 minuts abans
de l’hora d’inici de la prova.

QUART.- Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA i de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet, a 3 de Maig de 2022

