Reunida en data de 23 de juny de 2022, el Comitè Qualificador per valorar
les diverses fases de la selecció de personal de nou ingrés, per a la
contractació amb caràcter indefinit d'un/a Controller Financer/a per al
departament d’administració i finances de l’empresa municipal CEMSSA. Un
cop finalitzat el termini de presentació, i avaluats els documents presentats
pels participants en la mateixa, i de conformitat amb les Bases de la
Convocatòria, s’ha procedit a establir de totes les sol·licituds presentades
quines acomplien els requisits de les Bases aprovades i quines no, dels
diferents participants i s’ha acordat la llista de persones candidates
admeses a participar en el procés, i de les persones que no compleixen els
requisits en la documentació presentada, i es la següent:

ANNEX 1.- LLISTAT PERSONES D’ADMESES
Nº
IDENTIFICADO
REGISTRE
R
CONT-22-01
213M
CONT-22-02
247l
CONT-22-03
480Z
CONT-22-04
926Q
CONT-22-05
714J
CONT-22-06
349L
CONT-22-07
161W

ANNEX 2.- LLISTA PERSONES EXCLOSES
No hi han candidats/es exclosos/es.

Tanmateix, la Comissió de Selecció del procés de selecció per a la
contractació d'un/a Controller Financer/a per al departament d’administració
i finances de l’empresa municipal CEMSSA, anuncia la convocatòria de la
fase de proves de les bases ja publicades:
-

Data: 30 de juny de 2022
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris (Sala Fotografia) - C/ Vilamar, 21 43820 Calafell (Tarragona)
Hora: 9.30h – 10.30h aprox. PROVES DE CONEIXEMENTS TEÒRICS
I PROVES COMPETENCIALS consultar annex 3
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Antoni Figuerola Martorell (1 de 1)
Gerent
Data Signatura: 27/06/2022
HASH: f1c3982e632437fcc7958147e1c1b766

ANUNCI

ANNEX 3.- CANDIDATS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA TEÒRICAPROVES COMPETENCIALS
IDENTIFICADOR
213M
247l
480Z
926Q
714J
349L
161W
Aquestes proves tindran caràcter eliminatori per a les persones aspirants
que no obtinguin la puntuació mínima exigida.

La qual cosa, s’exposa públicament per a general coneixement.

Antoni Figuerola Martorell
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Gerència

