Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

DILIGÈNCIA
PROCÉS: Convocatòria de per cobrir 16 places + 1 de professor/a titular secundària A, grup
A1, de la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició d’accés lliure.
EXPEDIENT: 2019/34681
ASSUMPTES: Convocatòria a la fase d’entrevista (mitjançant plataforma zoom)
Convocatòria a la fase d’entrevista (mitjançant plataforma zoom).
Vist els resultats i d’acord amb les bases reguladores del procés selectiu, es convoca a la fase
d’entrevista personal a les persones que van superar les proves i que tenen opció matemàtica d’obtenir
plaça.

Donada la situació sanitària actual, les entrevistes es realitzaran de forma telemàtica amb plataforma
ZOOM, per eliminar qualsevol risc de contagi de la Covid 19, l’enllaç per connectar-se a l’entrevista és:
Enllaç entrevistes dimecres 6 d’octubre de 2021:
https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/96499085152
Enllaç entrevistes dijous 7 d’octubre de 2021:
https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/99680438762
Enllaç entrevistes divendres 8 d’octubre de 2021:
https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/95160281788

En el moment de l’entrevista caldrà identificar-se amb el DNI mostrant-lo a la càmera.
Instruccions per la realització de l’entrevista de forma telemàtica:
o

Comprovi que pugui connectar-se a la plataforma i que no hi hagin problemes de so o de imatge. A l'inici
de l'entrevista haurà de mostrar el DNI

o

És necessari fer l’entrevista a través d’un dispositiu amb càmera (mòbil, tauleta, ordinador, ...) i assegurar
que la cobertura permet fer l’entrevista amb comoditat

o

La plataforma que s'utilitzarà és ZOOM. Si te alguna consulta o incidència, pot enviar un correu
electrònic a seleccio@ajmataro.cat

o

La durada aproximada és de 40'
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o

Quan es connecti, és possible que s'hagi d'esperar a què finalitzi la prova anterior. Passarà a una 'sala
d'espera virtual', fins que l'entrevistador/a li doni pas.

o

No pot gravar l'entrevista ja que és una prova d'avaluació, la informació té caràcter confidencial i és
propietat de l'Ajuntament de Mataró.

o

Connectis a l'enllaç indicat 10 minuts abans de l'hora assignada

o

Es recomana que prèviament, faci alguna prova amb l'aplicació ZOOM, per assegurar-se que la
connexió, eina, etc. funcionarà correctament.

o

Realitzi l'entrevista en un espai on no tingui interrupcions i pugui fer la prova còmodament.

o

Recordi desconnectar els dispositius electrònics que no necessiti, per evitar interrupcions.
Les persones aspirants resten convocades a la fase d’entrevista en el dia i hora indicat a continuació:
Especialitat

Codi aspirant

Dia i hora

2030

Física i química / Matemàtiques

Dimecres, 6/10/2021 a les 8.30 hores

1668

Llengua anglesa

Dimecres, 6/10/2021 a les 9.30 hores

1654

Llengua anglesa

Dimecres, 6/10/2021 a les 10.30 hores

1647

Llengua anglesa / Geografia i
història
Llengua catalana

Dimecres, 6/10/2021 a les 11.30 hores

1659
2335

Llengua catalana

Dijous, 7/10/2021 a les 9.30 hores

2772

Tecnologia

Divendres, 8/10/2021 a les 8.30 hores

2083

Orientació educativa

Dijous, 7/10/2021 a les 10.30 hores

2007

Orientació educativa

Dijous, 7/10/2021 a les 11.30 hores

1791

Orientació educativa

Dijous, 7/10/2021 a les 12.30 hores

2197

Geografia i història

Dimecres, 6/10/2021 a les 12.30 hores

2071

Manteniment industrial

Divendres, 8/10/2021 a les 9.30 hores

1665

Manteniment industrial

Divendres, 8/10/2021 a les 10.30 hores

1866

Manteniment industrial

Divendres, 8/10/2021 a les 11.30 hores

2316

Manteniment industrial

Divendres, 8/10/2021 a les 12.30 hores

Dijous, 7/10/2021 a les 8.30 hores

Les competències que s’exploraran a la fase d’entrevista personal, d’acord amb les bases específiques
del procés selectiu, són les següents:
-

Compromís i identificació amb l’organització
Habilitats comunicatives
Autodesenvolupament personal
Treball en equip
Tal com indica el codi de bones pràctiques, totes les entrevistes es gravaran en format audiovisual.
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