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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU PROJECTES URBANS

Anunci resultat primer exercici fase oposició
consistent en prova nivell B2 català
realitzada el 2 de març de 2020 dins del
procés selectiu d'una plaça d'oficial primera
perfil maquinista.

Localització de l'activitat

ANUNCI RESULTAT PRIMER EXERCICI FASE OPOSICIÓ CONSISTENT EN LA
PROVA DE CONEIXEMENT DE CATALÀ NIVELL B2 DINS EL PROCÉS SELECTIU
D’UNA PLAÇA D’OFICIAL PRIMERA AMB PERFIL MAQUINISTA PER A LA BRIGADA
MUNICIPAL
A continuació us detallem el resultat del primer exercici de la fase d’oposició del procés
selectiu d’una plaça d’oficial primera amb perfil maquinista, mitjançant concurs-oposició
lliure, consistent en la prova de nivell B2 de català, que s’ha realitzat el dia 2 de març de
2020 a les 15.00h al Centre Atenea de Salou amb la tècnica designada per Normalització
Lingüística.
Aquest exercici és qualifica d’apte/a o no apte/a i caldrà una qualificació d’apte/a per superar
la prova i passar a la següent.

DNI
....0274B

RESULTAT
CATALÀ
NO PRESENTAT/DA

A la vista dels resultats, l’aspirant amb el resultat de no presentat/da resta eliminat/da del
procés selectiu per no superar aquest exercici al ser obligatori i eliminatori segons indiquen
les bases específiques de la convocatòria.
L’òrgan qualificador convoca a la resta d’aspirants exempts de realitzar aquest exercici per al
dia 4 de març de 2020 a les 12.30h a la Nau de la Brigada Municipal, ubicada al
Camí dels Castellots s/n (al costat del cementiri), per a la realització del tercer exercici de la
fase d’oposició consistent en la prova pràctica.
L’òrgan qualificador recorda als aspirants que juntament amb el llistat provisional es va
publicar al Taulell d’Anuncis el contingut i criteris del tercer exercici d’aquest procés selectiu,
el qual podeu consultar abans de la prova a la nostra plana web, a l’apartat on està
publicada aquesta convocatòria. És important llegir aquest document.
El/la secretari/ària,
F_FIRMA_359

Secretaria d'Òrgan
Qualificador
Montserrat Samper
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