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www.mataro.cat

DILIGÈNCIA

Assumpte: Esmena d’error, nou termini presentació sol·licituds de participació al procés selectiu
per constituir una llista d’espera de conserges-auxiliar de serveis per cobrir interinitats i
necessitats sobrevingudes.
Expedient: 2019/000033720

Per decret 6839/2019, de 30 d’agost, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat/Seguretat
Pública, s’ha resolt el següent:

1. Esmenar l’error detectat en la publicació de la oferta de treball i, per tant, tornar a publicar la
oferta de treball a la pàgina web de l’Ajuntament i, en conseqüència, obrir un nou termini de 3 dies
des de l’endemà de la seva publicació perquè tota aquella persona interessada en l’oferta pugui
presentar la seva sol·licitud.
Les persones interessades en participar en aquesta oferta, cal que estiguin inscrites a la BORSA DE
TREBALL OBERTA.
El termini per inscriure’s en aquest procés i poder realitzar la prova per formar part d’aquesta llista és
fins el divendres dia 6 de setembre del 2019, aquest inclòs i fins les 23:59 hores.

La prova es durà a terme a del proper dissabte dia 14 de setembre de 2019 a les 9:30 hores a l’Institut
Miquel Biada de Mataró. (Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró).
La prova pràctica consistirà en un tipus test de 40 preguntes. Les preguntes versaran sobre els següents
temes:





Raonament Lògic
Prevenció de Riscos Laborals i Situacions d’emergència.
Informàtica bàsica (excel, word i internet)
Manteniment bàsic, petites reparacions (endolls, cisternes...etc)

Per a més informació, podeu consultar les bases reguladores de la borsa permanent a la web
municipal, apartat Treballa a l’Ajuntament.
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CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6Q2AJSHP7T5CUCYVITF3YCIM

Data i hora

03/09/2019 09:35:51

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
VICTORIA PERALES MARTÍNEZ (TÈCNIC/A SUPORT ESPECIALITZAT/DA)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6Q2AJSHP7T5CUCYVITF3YCIM
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