Convocatòria a l’entrevista
Codi borsa disciplina: ATP-712 mecànica
Seguint la Resolució 903_2020_participació telemàtica convocatòria ATP_2020-1, en el
seu punt Cinquè.- Les comissions, atenent a els dificultats de mobilitat de les persones
candidates i a les restriccions per la realització de reunions, podran acordar la participació de
les persones candidates a la segona fase per mitjans telemàtics. A aquests efectes, per
garantir la publicitat de l’acte, es farà difusió, conjuntament amb la convocatòria, de
l’adreça electrònica en la qual hom pot sol·licitar l’accés a la prova,
es comunica que aquesta comissió ha acordat la realització d’aquesta fase per MITJANS
TELEMÀTICS.
També s’informa que el candidat que vulgui presenciar l’acte d’altres candidats, ha de sol·licitarlo per correu electrònic al Secretari de la comissió.
Les persones candidates que han superat la prova de valoració dels mèrits i capacitats són
convocades amb 3 dies naturals d’antelació a la realització de l’entrevista d’acord amb el
següent calendari:
Les entrevistes es realitzaran el DIMARTS, 14 de juliol de 2020, mitjançant l’enllaç següent:
https://meet.google.com/asj-cxtg-bbi

L’ordre d’actuació de les persones candidates en les diferents disciplines de les borses. D’acord
amb la resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre, la qual es determina que l'ordre d'actuació
de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme a l'any
2020 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “E”.

COGNOM I NOM

DATA / HORA

PEREDA ARIÑO, JAVIER
SOSSA ARANCIBIA, VIVIANA ALEJANDRA
VELAZQUEZ CORRAL, ERIC
BELLES ROCA, ANDREU
CERDA LUCAS, ANTONIO

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió:

14-7-20
14-7-20
14-7-20
14-7-20
14-7-20

11:45 h
12:00 h
12:15 h
11:15 h
10:15 h

09/07/2020

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió.
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura
de tots els membres de la comissió.

Barcelona, 1-07-20

LA PRESIDENTA

SECRETARI

JORDI NEBOT, LLUÏSA

PEÑA PITARCH, ESTEBAN

VOCAL
TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 13/2020, de 9 de gener

