Avda. Sant Julià, 241 - 08403 Granollers
Tel. 93 840 52 77
e-mail: dub@drenatgesurbans.cat

CONVOCATÒRIA PEL LLOC DE TREBALL D’UN/A ENGINYER/A CIVIL PER

LLISTAT PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I
CALENDARI

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés de
contractació d'un Enginyer Civil per a l'Oficina Tècnica de Drenatges Urbans del Besòs, es procedeix
a publicar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, així com el calendari del procés de
selecció.
Aspirants admesos
DNI

ADMÈS

xx.xxx.549X

SI

Aspirants exclosos
DNI

ADMÈS

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

-

NO

-

Tal com s'indica en la convocatòria del procés les persones aspirants podran formular les
al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de
l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses. Havent-se de
remetre aquestes al·legacions al següent correu electrònic: asorianog@drenatgesurbans.cat
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A L’OFICINA TÈCNICA DE DRENATGES URBANS DEL BESÒS

Calendari del procés de selecció
•

25 de febrer de 2021, publicació en la web (www.dubesos.cat) de la llista definitiva
d'admesos i exclosos.

•

01 de març de 2020, proves teòrica y pràctica. Les proves es realitzaran en les oficines de
DUB situades al carrer Jordi Camp núm. 55 de Granollers, a partir de les 10.00 hores i amb
una durada màxima de 4 hores.

•

08 de març publicació de puntuacions de les fases d'oposició i concurs de mèrits i
convocatòria entrevista personal, en cas de no ser omesa aquesta per criteris del tribunal
de selecció.

Totes les notificacions referents a aquest procés de selecció seran publicades en la web de DUB
(www.dubesos,cat).

Granollers, a data de la signatura electrònica
Javier González Mecías
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