CONSIDERACIONS REFERENT A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN EL PERÍODE
D’AL·LEGACIONS A LA RELACIÓ DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DE LA CONVOCATÒRIA
D’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR INTERINAMENT LLOCS DE PERSONAL
FUNCIONARI DE L’ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA CONVOCADA PER RESOLUCIÓ 1442/2019, DE 16 DE SETEMBRE.

Les persones interessades poden presentar la documentació requerida fins al proper dia 21
d’octubre de 2019 (a les 22 hores) a través del registre electrònic1:
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/convocatories-de-concursos-i-oposicions-del-PAS

D’acord al que s’estableix a les bases de la convocatòria:
-

Referent a la titulació cal tenir present els punt 4 f i g:
Tenir el títol de Graduat en l’ensenyament secundari obligatori (ESO), el Graduat escolar, la
formació professional de primer grau , el batxillerat elemental o una titulació equivalent, o
qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què
finalitza el termini de presentació de les sol·licituds .
En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, s’ha de presentar la convalidació o
credencial que n’acredita l’ homologació del títol.

-

Referent al punt 7 Desenvolupament del procés de selecció, cal tenir en compte:


1a. fase: PRE-SELECCIÓ DE CURRÍCULUMS
D’acord amb el perfil genèric i requeriments, el tribunal realitzarà la preselecció dels
currículums presentats i els valorarà com a APTE / NO APTE a partir de la informació
aportada pels aspirants.



Cas de no acreditar-se el nivell de català i/o de castellà, es realitzarà una prova de
caràcter obligatòria i eliminatòria de coneixements equivalents al nivell requerit, que es
valora a Apte o No apte. Cas que el resultat sigui de No apte, la persona quedarà
eliminada de la convocatòria.

Servei de Desenvolupament Professional
Barcelona, 15 d’ octubre de 2019
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També es pot presentar a través de les altres vies indicades per a la presentació de les sol·licituds a les
bases de la convocatòria.

