RESULTATS PROVES DE LA BORSA DE TREBALL
D’ARQUITECTURA TÈCNICA
La Comissió Avaluadora de la borsa de treball de la categoria de ARQUITECTURA TÈCNICA comunica
que:
- Les persones candidates que no s’han presentat a la realització de la prova són declarades
EXCLOSES d’aquesta borsa concreta, però no de les futures borses que es puguin convocar.
- La valoració de la primera prova, de conformitat amb el que determina la publicació de la borsa, té
caràcter eliminatori i es puntua amb un màxim de 10 punts. La puntuació mínima per superar aquesta
prova és de 4 punts. Les persones aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per superar-la
són declarades EXCLOSES d’aquesta borsa de treball, sense perjudici que es puguin presentar a
futures convocatòries de borses.
- De les persones aspirants presentades per a la realització de la prova establerta, el resultat de la 1a
prova (test – 10 preguntes), per ordre del núm. d’identificació de la prova, és el que es detalla a
continuació. Cada pregunta té un valor de 1 punt.

ERRÒNIES
/ EN BLANC

PUNTUACIÓ

ID

CORRECTES

3534

8

2

8

3535

8

2

8

3536

9

1

9

3537

4

6

4

ENTREVISTA
Es comunica la data i hora d’entrevista personal de la borsa de treball d’Arquitectura Tècnica per a cada
persona aspirant.
Les persones aspirants hauran d’acreditar-se amb el seu número ID abans de realitzar l’entrevista
amb la Comissió de Valoració, aportant la següent documentació:
 Títol d'Arquitecte tècnic o el títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada o equivalent.

 Certificat de llengua catalana nivell C1 o equivalent o superior.

Lloc: Departament de Recursos Humans (Ajuntament de Badalona)
C/ Francesc Layret, 65-71, 2a planta – 08911 Badalona (Barcelona)

ID

DIA D’ENTREVISTA

HORA ENTREVISTA

3534

17/09/2021

09:00

3535

17/09/2021

09:15

3536

17/09/2021

09:30

3537

17/09/2021

09:45

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Badalona, 8 de setembre de 2021
Unitat de Selecció

