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Avís de convocatòria de proves 
 

La Comissió de Selecció del procés de referència, reunida en sessió del 28 de setembre 
de 2016, anuncia que la 1a prova (tests aptitudinals) i la primera part de la 4a prova 

(Administració d’un test de personalitat) es  realitzaran el dissabte 8 d’octubre 
de 2016. 
  
Properament es publicarà la convocatòria nominal amb el lloc, l’hora i l’aula de cada 
persona aspirant.  
 
Nota informativa 
 

Per poder accedir a la realització de les proves, en el moment d’entrada a l’aula 
d’examen, les persones aspirants hauran de: 

- Acreditar la seva identitat amb l’aportació del mateix document d’identificació 
original amb el que es van inscriure a la convocatòria: DNI, Passaport o Carnet de 
Conduir. 

- Lliurar la següent documentació:  

- 1 fotografia actual tipus carnet en un sobre tancat, posant el seu nom complert 
i número de DNI tant a l’exterior del sobre com a la part de darrera de la 
fotografia. 

- Currículum Vitae  En relació a la presentació del currículum vitae que 
contempla l’apartat 9.4 de les bases de la convocatòria, la Comissió de Selecció 
ha acordat renunciar a la publicació d’un model genèric de currículum i, per tant, 
les persones aspirants hauran de presentar el seu currículum vitae en paper 
atenent únicament a les següents consideracions: 
 - Extensió màxima de 3 fulls 

 - NO adjuntar cap documentació acreditativa dels mèrits descrits 

 Igualment, la Comissió de Selecció ha acordat que el lliurament del currículum 
 vitae per part de les persones aspirants sigui el dia de la realització de la primera 
 prova i la primera part de la quarta prova. 
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