
ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

RESULTAT  PROVA  DE  LA  FASE  D’OPOSICIÓ  i  ENTREVISTA  DEL  PROCÉS  DE
CONSTITUCIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL  TEMPORAL  DE  TÈCNIC/A  DE  GESTIÓ  DE
PROJECTES DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

1er: Amb data 6 de juliol de 2022, a les 9.30 hores, es procedeix a cridar als/a les aspirants què, han segut
convocats per a la realització de la prova de coneixements de la fase d’oposició prevista en les bases, amb
el següent resultat:

COGNOMS DNI PRESENTAT/DA 
SI/NO

FS *****749 SI
GM *****176 NO
MR *****160 SI
RC *****088 SI

Es determina pel Tribunal que la prova tindrà una duració de 1 hora.

Es determina pel Tribunal la lectura de l’exercici pels/per les aspirants per a este mateix dia i, seguidament,
la realització de l’entrevista.

Seguidament, es procedeix a la realització de la prova de la fase d’oposició.

2n: A les 11.00 hores, es procedeix a la lectura dels exercicis pels/per les aspirants i, finalitzada la lectura, el
Tribunal procedeix a la realització de l’entrevista prevista en les bases.

3r: A les 12.30 hores, finalitzades les proves, el Tribunal assigna les puntuacions dels exercicis de la fase
d’oposició i de l’entrevista, amb el següent resultat:

COGNOMS DNI
PUNTUACIÓ
PREGUNTA 1

(Màxim 20 punts)

PUNTUACIÓ
PREGUNTA 2

(Màxim 30 punts)

PUNTUACIÓ
FASE OPOSICIÓ

(Màxim 50 punts)

PUNTUACIÓ
F. ENTREVISTA

(Màxim 10 punts)
1 FS *****749 10 18 28 6
2 GM *****176 NO PRESENTAT NO PRESENTAT NO PRESENTAT NO PRESENTAT
3 MR *****160 12 20 32 7
4 RC *****088 15 25 40 8

4t: Requerir als/a les aspirants que hagen superat amb èxit la Fase d’Oposició, perquè en el termini màxim
de tres dies, aporten la documentació acreditativa de comptar amb la titulació requerida i dels mèrits que
pretenen al·legar per a la fase de concurs, segons les bases. NO s’admetran altres mèrits aportats amb
posterioritat a la finalització del termini. El termini finalitzarà el proper 11 de juliol de 2022 a les 14.00
hores. 
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Per tant, queden convocats  en el termini de 3 dies, comptadors a partir de la publicació dels resultats
mitjançant anunci al tauler d’edictes, per a l’aportació de la titulació requerida segons les bases, juntament
amb l’autobaremació i justificants dels mèrits a considerar en la fase de concurs els/les següents aspirants:

  COGNOMS DNI

1 FS *****749
2 MR *****160
3 RC *****088

La qual cosa es publica per coneixement dels/de les interessats/des i, si escau, per a presentar al·legacions
durant  els  dos  dies  següents  a  la  inserció  d’este  anunci  en  el  tauler  d’edictes  i  la  pàgina  web de  la
Mancomunitat de la Ribera Alta.

El secretari del Tribunal

A la data de la signatura electrónica
Firmat electrònicament, conformement figura la marge del document.

PERSONAL

Expedient 1017986WNIF: P9600005D

ANUNCI 1. RESULTATS PROVES SELECTIVES BORSA TÈC. GESTIÓ PROJECTES - SEFYCU 3369681

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en https://manra.sede.dival.es/

Codi Segur de Verificació: KJAA WVRN NJXP ZDLC DWF4MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

FIRMAT PER

JE
SU

S 
RI

BE
S 

FE
LI

U
Se

cr
et

ar
i-I

nt
er

ve
nt

or
07

/0
7/

22

Pàg. 2 de 2

https://manra.sede.dival.es/firma/infocsv.aspx?csv=KJAAWVRNNJXPZDLCDWF4
https://manra.sede.dival.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10940916&csv=KJAAWVRNNJXPZDLCDWF4

		2022-07-07T08:43:40+0200
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://manra.sede.dival.es/ con CSV KJAAWVRNNJXPZDLCDWF4
	Sede Electrónica MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA




