TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DISSENY GRÀFIC
Es comunica a les persones inscrites en la borsa TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DISSENY GRÀFIC
(A2), i que de conformitat amb els registres telemàtics del Departament de Recursos
Humans, resulta la següent llista de persones candidates:
PERSONES CANDIDATES
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Ordre

DNI

Cognoms i nom

1

***5880*-*

ARANDA MONSO, MARIA

2

***5244*-*

AUBERT BATLLE, ESTEL

3

***1901*-*

BALAGUER ANGUILA, NARCIS

4

***5174*-*

BARROS POSTIGO, JUAN CARLOS

5

***3793*-*

BELETA FERRAN, NATALIA

6

***5289*-*

BRICEÑO PEÑA, ANDREA CAROLINA

7

***0170*-*

BUIRA FERRE, JUDIT

8

***1394*-*

CABOT, JUANA ANA

9

***4395*-*

CLAVELL PONS, ENRIC

10

***7711*-*

ELIE CLOSA, CRISTINA

11

***4018*-*

FERRES, IGNASI

12

***0277*-*

FLORES CONGIL, ANTONIA

13

***9384*-*

GARCIA FERRAN, HELENA

14

***5671*-*

GAYAN, ORIOL

15

***1601*-*

GOMEZ GONZALEZ, PATRICIA

16

***8496*-*

GONZALEZ CASTELLANO, OLGA

17

***1461*-*

GRAU GALVEZ, ANDREA

18

***8652*-*

HEBLES, DESIREE

19

***3684*-*

HERNANDEZ SANCHEZ, BERTA

20

***2817*-*

HIGGINS LLOVERAS, GERARD

21

***6671*-*

IRUELA LACUESTA, SILVIA

22

***7210*-*

JUNI ESPIGARES, MARTIN

23

***9350*-*

LOPEZ MARTI, LAURA

24

***7961*-*

LOPEZ SADURNI, EVA

25

***7856*-*

MALDONADO, ROSSANA NATHALY

26

***4245*-*

MARTINEZ UBEDA, SUSANA

27

***3012*-*

MAZUELAS, RUT

28

***0660*-*

MOLDES HORTELANO, ALVARO
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29

***2091*-*

MOLERO, AITOR

30

***1927*-*

MUNNE COLOMER, ANNA

31

***1656*-*

NEL-LO TUBAU, ELISABET

32

***5640*-*

PORQUERAS POBAR, ESTEFANIA

33

***0528*-*

RODRIGO LLISO, MAR

34

***9475*-*

SALVI SERRA, INGRID

35

***4452*-*

SANCHEZ PRIETO, RAUL

36

***4729*-*

SANTOLARIA GUIMERA, CLARA

37

***7894*-*

SENSERICH FEIXAS, LIDIA

38

***6397*-*

SORIANO MARTI, ANNA

39

***2282*-*

TALARN RABASCALL, MARINA

40

***0892*-*

VIDAL PEIG, MARIA TERESA

41

***2626*-*

VIVES ESPESO, CAROLINA

42

***1144*-*

YUSTE VICENTE, CARMEN

Ordre
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Tota aquella persona candidata que, una vegada realitzades les proves, es conclogui que no
disposa dels requisits exigits per a l’esmentada categoria, restaran EXCLOSES de la
present borsa de treball, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut
per falsedat.
Les persones candidates apuntades en l’oferta, relacionades anteriorment, queden
emplaçades a la realització de les proves el dia que es detalla a continuació:

PROVA - QÜESTIONARI
Data de realització: Divendres, 3 desembre de 2020
Previsió d’inici de la prova: 10:00 h

Durada màxima: 30 minuts

LLOC: Badalona Centre Internacional de Negocis - BCIN
Sala Casagema – Entrada pel lateral de l’edifici.
Polígon Les Guixeres - C/ Marcus Porcius, 1 - 08915 Badalona (Barcelona)
La prova que té caràcter eliminatori i serà tipus test amb una puntuació màxima de 10
punts. La puntuació mínima per superar aquesta prova serà de 4 punts. Les persones
aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per superar-la seran declarades
excloses d’aquesta borsa de treball.
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Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades o
errònies no restaran.
Les persones candidates es presentaran en la prova acreditant la seva personalitat a través
del seu DNI original o passaport original o document oficial identificatiu equivalent en
vigor.
Les persones assistents han de complir els següents requisits per accedir a la prova, en cas
contrari no se’ls permetrà l’entrada:
a)
b)
c)
d)
e)

No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 ni una temperatura superior
al 37,5ºC.
No haver d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19.
No estar a l’espera de resultat de PCR.
No conviure amb una persona diagnosticada positiu en Covid-19.
No estar en quarantena domiciliària.
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Hauran de portar:
a)

Mascareta quirúrgica o FPP2, correctament posada.

b)

Acreditació del nivell de català C1

c)

Bolígraf blau o negre (no rotulador).

ENTREVISTA
Un cop finalitzada la prova, es realitzaran les entrevistes, que consistiran en mantenir un
diàleg amb la comissió sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a
l'experiència professional de la persona aspirant, a efectes d'avaluar la persona aspirant.
No tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 6 punts.
En cas d'empat, es designaran les persones aspirants que hauran de realitzar una nova
entrevista personal davant la comissió, amb la única finalitat de seleccionar la millor
candidatura.
La qual cosa es comunica per al coneixement general.

Unitat de Selecció
Departament de Recursos Humans
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