Direcció de Recursos
Unitat de Recursos Humans i Organització

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ I
SALUT
CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA (Tests aptitudinals)
Es convoca a les persones aspirants que han estat admeses a la llista definitiva a la
realització de la primera prova (Tests aptitudinals) del procés de referència. Les
proves es duran a terme el dia, lloc, hora i edifici i aula que tot seguit es relaciona.

Dia

Dimarts 6 de juny de 2017

Lloc

Universitat Pompeu Fabra (Edifici Roger de Llúria)
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
Obertura de portes de l’aula: 9:30 hores
Tancament de portes de l’aula i inici de la prova: 10:00 hores
40.004, 40.008, 40.010, 40.041 (planta baixa de l’Edifici
Roger de Llúria)

Hora
Aules

Per poder accedir a la realització de la prova, en el moment de l’entrada a l’aula
de l’examen, les persones aspirants hauran de:
-

Acreditar la seva identitat amb l’aportació del mateix document d’identificació
original amb el que es van inscriure a la convocatòria: DNI, Passaport o Carnet
de Conduir.

Igualment, per tal de poder desenvolupar la prova de la jornada, caldrà portar:
-

Llapis del número 2
Maquineta
Goma d’esborrar

Durant la celebració de la prova les persones aspirants no podran disposar ni ser
portadores de dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que
permetin la comunicació, la consulta, la transmissió d’informació, la veu,
l’enregistrament i la difusió d’imatges. L’incompliment d’aquesta norma comportarà
l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.
Per garantir aquesta disposició, el dia de la prova es lliurarà a les persones aspirants
bosses on hauran de dipositar totes les seves pertinences que no podran ser
utilitzades mentre duri la prova.
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ACREDITACIÓ CONEIXEMENTS DE CATALÀ
Aquelles persones aspirants que apareguin amb una “X” a la columna de català
de la llista definitiva i que vulguin presentar el proper dia 6 de juny la certificació
que els eximeix de la realització d’aquesta prova, podran fer-ho un cop finalitzada
la prova de la jornada.

Barcelona, 10 de maig de 2017

Maria Luisa Guzmán
Secretària de la Comissió de Selecció
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