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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU PROJECTES URBANS

Contingut i criteris del tercer exercici fase
oposició consistent en la prova pràctica dins
del procés selectiu d'una plaça oficial primera
brigada amb perfil paleteria.

Localització de l'activitat

CONTINGUT I CRITERIS DEL TERCER EXERCICI DE LA FASE D’OPOSICIÓ
CONSISTENT EN LA PROVA PRÀCTICA DINS DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA
D’OFICIAL PRIMERA BRIGADA AMB PERFIL PALETERIA.
El tercer exercici de la fase d’oposició d’aquest procés selectiu té caràcter obligatori i
eliminatori. La data d’aquest exercici es publicarà amb el llistat definitiu d’aspirants admesos
i exclosos.
Consistirà en executar sobre el terreny dos supòsits pràctics vinculats amb el temari
específic del temari annex i els coneixements i perfil que indica la base 1 d’objecte
d’aquestes bases específiques, que el tribunal qualificador determinarà immediatament
abans de l’inici de l’exercici.
Per aquest exercici els aspirants no hauran de portar cap material, el facilitarà l’Ajuntament,
però sí hauran de portar una indumentària adequada per treballs de paleteria.
El tems màxim per a la realització dels dos supòsits pràctics serà de dues hores.
Cada un dels supòsits pràctics es valorarà de 0 a 10 punts i caldrà una puntuació mínima de
5 punts en cadascun d’ells per fer mitja. Si s’obté una puntuació inferior a 5 punts en un dels
dos supòsits pràctics, l’aspirant restarà eliminat del procés selectiu per no superar aquest
exercici.
La puntuació final d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts i caldrà una puntuació mínima de 5
punts per superar-lo i passar al següent.
Salou, 2 de desembre de 2019
El Servei de RH, Organització i Qualitat
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