
 

 

Codi: 194-46 

Plaça: RESPONSABLE RECEPCIÓ DE TARDA 

Destinació : UTG Campus Diagonal- Besòs 
 
Codi: 185-25 

Plaça: RESPONSABLE RECEPCIÓ DE TARDA 

Destinació : UTG Àmbit Arquitectura de Sant Cugat 
 
Codi: 181-77 

Plaça: RESPONSABLE RECEPCIÓ DE TARDA 

Destinació : UTG Campus Baix Llobregat 
 

Es convoca a les persones candidates admeses al torn de trasllat i promoció 
d’aquestes places a la realització d’una prova conjunta.  
Es valorarà i resoldrà en primer lloc el torn de trasllat. Només en el cas que aquest torn 
quedi vacant, es procedirà a valorar el torn de promoció. 

Criteris de valoració de la prova 
 

1. Organització del treball i coordinació d’activitats. Tindrà un pes de 25% sobre el 

total de la prova 

2. Tècniques de comunicació i d’atenció als usuaris. Tindrà un pes de 25% sobre 

el total de la prova 

3. Suport a actes i activitats: logística, equipaments, audiovisuals, suport 

institucional... Tindrà un pes de 25% sobre el total de la prova 

4. Normatives en prevenció de riscos laborals primers auxilis, recollida selectiva i 

medi ambient. Tindrà un pes de 10% sobre el total de la prova 

5. Ofimàtica de gestió i eines de comunicació electrònica a nivell d’usuari (Office, 

internet...).Tindrà un pes de 15% sobre el total de la prova 

La prova consistirà en resoldre casos pràctics i preguntes curtes, es farà amb suport 
informàtic, amb connexió a internet i tindrà una durada màxima de 2 hores. 
 
Criteris valoració entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i la 
motivació i expectatives vers al lloc. 
 
Convocatòria de la prova  
 

Dia 21 de gener de 2020 

Hora 10:00 hores 

Lloc 

Edifici vèrtex  
L’aula VS201, soterrani segon de l’edifici.  
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 

Barcelona,  8 de gener  2020 
 
La secretària del tribunal 


