PROCORNELLÀ
Empresa Municipal de Promoci6
Social, Urbana I Econèmtca de Corncllà, S.A.

Tercera- Les persones interessades hauran d'enviar la corresponent sol·licitud aixf com
el seu curriculum vitae acreditat amb la documentació pertinent ( DNI, titulacions,
acreditació documental de mèrits al·legats ..) a l'adreça de correu electrènic
laboralcentre@procornella.cat

fins el dia 18 de novembre les 14h. La manca de

documentació justificativa deis requisits serà motiu d'exclusió del procés selectiu per
aquesta convocatèria.
La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun deis
requisit per prendre part a la convocatèria. La veracitat de les dades es responsabilitat
de la persona signant.

Quarta. El sistema de selecció es desenvoluparà de la següent forma i ordre:
1.-

Pedode d'admissió de curriculums i publicitat: presentació de currfculums

documentació acreditativa a Procornellà, de forma presencial (C/ Albert Einstein 47 Cornellà de Llobregat) o a l'adreça de correu electrènic laboralcentre@procornella.cat
fins el 18 de novembre de 2021 a les 14 hores. La manca de documentació
justificativa deis requisits serà motiu d'exclusió del procés selectiu per aquesta
convocatèria.

2.- Admissió de candidats:
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, PROCORNELLA comprovarà el
compliment de requisits de les sol·licituds, no s'admetran sol·licituds que no
compleixen els requisits mfnims exigits.
A continuació PROCORNELLA convocarà personalment a totes les persones que
compleixin els requisits de la convocatèria per a la realització d'una prova de
coneixements, on també s'explicaran les condicions del lloc de treball. La data de
realització de la prova tècnica es publicarà al web de PROCORNELLA

3.- Realització de la prova de coneixements:
Els/les candidats/es realitzaran una prova de coneixements en relació als continguts
teèrics i pràctics de les tasques a desenvolupar al lloc de treball, i en cas de superació,
seran citats per a una entrevista. Aquesta prova té caràcter eliminatori, i per superar la
prova serà necessari assolir com a mfnim el 50% de la puntuació màxima establerta a
cada una de les 3 parts o Bloes de la prova. Les tres parts consistiran en: Una part per
Albert Einstein, 47-49
08940 Cornellà de Llobregal. Barcelona
Tel. 93 474 02 02
Fax: 93 377 66 55
e-mail: info:Wprocornella.cat

www.procornella.cat
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