
 

Codis: 160-97 i 160-98 

Places: Suport en Informàtica i Comunicacions 

Perfil:  Suport en IC nivell 2 

Destinació : Coordinació Campus Nord 

 

convocada per resolució  1277/2021, de 14 d’octubre  per proveir en règim laboral temporal extern 

de les places. 

 

 

El tribunal acorda el desenvolupament del concurs de la següent manera: 

• Preselecció  de  currículums. 

Serà eliminatòria. Es valorarà com a apte/no apte i per tal de superar-la caldrà ser apte. 

 

• Proves i/o entrevista. Es realitzaran prova i entrevista selectives.  

Prova. Serà eliminatòria. Es valora fins a 10 punts i per tal de superar-la es requerirà obtenir la 

meitat de la puntuació possible. 

Entrevista. Serà eliminatòria. Es valora fins a 10 punts i per tal de superar-la es requerirà obtenir 

la meitat de la puntuació possible. 

 
Per aquells candidats que superin l’entrevista es farà el sumatori de les puntuacions de la prova, 
l’entrevista, el/la candidat/a proposat/da serà aquell/a que obtingui la puntuació més alta en 
aquest sumatori. 
 

Prova de coneixements de llengua catalana: Aquells aspirants que no hagin acreditat el 
coneixement de llengua catalana hauran de fer una prova. 
El tribunal ha decidit acceptar la documentació acreditativa del coneixement de llengua catalana 
fins al dia de la realització d’aquesta prova. 
 

 
 
El tribunal acorda els següents criteris de valoració: 
 
Criteris de valoració de la preselecció de currículums 

El tribunal ha establert que la preselecció de currículums es valorarà com a apte/no apte i estableix 

els següents criteris de preselecció per les dos places: 

1. Experiència mínima de 3 mesos en l’entorn audiovisual 

2. Estudis relacionats amb l’entorn audiovisual 

Cada criteri es valora com a si o no. 

Els criteris es valoren com a si/no i per tal de ser apte a la preselecció de currículum com a mínim 

cal tenir si a un criteri.  

Les persones que superin la preselecció de currículum es convocaran a la realització de la prova. 

 



 

Criteris de valoració de la prova 

Es valoraran els coneixements requerits a les diferents qüestions tècniques i casos pràctics 

plantejats i relacionats amb el perfil del lloc de treball. 

Les persones que superin la prova es convocaran a la realització de l’entrevista. 

 

Criteris de valoració de l’entrevista 

Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i els interessos, 

motivació i expectatives vers al lloc de treball. 

 

Barcelona, 20 de desembre de 2021 

 

La secretària del tribunal 

Felicidad Barrio Zayas 


