PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS DE PROVES SELECTIVES PER A LA CONFECCIÓ DE LA
BOSSA DE TREBALL D’ AUXILIARS ADMINISTRATIUS
A les dependències d Eco-Equip, sam a Terrassa, el 25 de març de 2021 es reuneixen els relacionats
membres de la Comissió de selecció per a procedir a analitzar les al·legacions presentades.
Es publica a continuació la llista definitiva dels resultats i posició definitiva dels candidats en el procés selectiu
de bossa de treball d’ auxiliars administratius.
D’acord amb el detallat en el punt 9 de les bases de la convocatòria, la relació d’aspirants que han superat el
procés selectiu està ordenada de major a menor per les puntuacions aconseguides, adjudicant-se els llocs
d'acord amb el següent procediment:
1. Per a la borsa de treball temporal: Estarà formada per les persones que hagin superat el procés
selectiu. En el moment en que hi hagi vacants temporals a cobrir es procedirà a formalitzar el
corresponent contracte laboral temporal entre les persones disponibles en cada moment seguint
l’ordre de qualificació definitiva.
Les persones que en el moment de ser convocades per la cobertura d’una plaça de caràcter temporal hi
renunciïn o no puguin ser contractades quedaran automàticament excloses de la bossa de treball, excepte en
el cas que s’acrediti la existència de raons mèdiques de caràcter temporal, que hauran de ser valorades per
l’òrgan de selecció, en aquest cas es mantindrà a la persona en la bossa de treball per futures contractacions
en el cas de contractes temporals.
En tots els casos per les futures contractacions per tal de poder ser considerades aptes per a la seva
contractació les persones seleccionades hauran de superar una revisió mèdica efectuada pels serveis mèdics
designats per l’empresa.
Les persones seleccionades per a la cobertura de places amb règim de contracte laboral temporal hauran de
superar un període de prova de màxim d’un mes en el que hauran d’acreditar la seva capacitat per
desenvolupar les funcions del lloc de treball.
El període de vigència de la bossa de treball per la cobertura de places serà de 2 anys a partir de la data de
finalització del procés selectiu.

LLISTA DEFINITIVA DE RESULTATS

NO ADMESOS

NA.- No apte per no superar 25 punts en alguna de les dues proves o bé per no superar la prova de català.

