EDICTE
La Fundació Caviga, per Resolució de Presidència núm. 10/2020, de 18 de setembre, ha aprovat el llistat
provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la contractació laboral amb caràcter
indefinit, d’un/a monitor/a per al centre ocupacional caviga, i per a la constitució d’una borsa de treball per a la
mateixa categoria i lloc de treball.
Candidatures admeses:
Cognoms

Nom

DELGADO MORCILLO

ELISABETH

CASTRO MESA

ARIADNA

GIMÉNEZ CERVERA

MARIA GLORIA

GOMEZ MARTIN MARIA

INMACULADA

BEJARANO GALLEGO

RAQUEL

JOU PRIETO

MIREIA

CUEVAS MEDEL

MARIA ANGELES

ALLOZA GONZÁLEZ

CARLA

SASTRE MARGALIDA

AGNÉS

Candidatures excloses:
Cognoms
GARCIA GUIA **

Nom
SANDRA

** No acompleix requisit PUNT 3, e) de les bases específiques
Indicar que cap candidatura ha de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, nivell de suficiència
(antic nivell C), per no haver-se acreditat formalment aquest requisit (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per
al qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català
de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades).
Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de conformitat amb el que preveu l’article 78 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, a partir de la publicació al tauler d’anuncis de l’entitat i a
l’espai web de l’entitat.
Aquestes llistes s’elevaran com a definitives, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta resolució, no
s’ha presentat cap reclamació.
Es convoca a les persones aspirants, el proper dia 23 DE SETEMBRE DE 2020, a les 16.3 0 h. de la tarda a la
seu de la Fundació Caviga, PARC TORREBLANCA, S/N, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (dependències
del Consell Comarcal del Baix Llobregat). El llistat amb l’adjudicació de la hora concreta per candidatura es
publicarà a la pàgina web de l’entitat abans de la data de la convocatòria.
Es convoca als membres del Tribunal Qualificador per a la seva constitució el proper dia 22 de setembre a les 11.00 h.
a la seu de la Fundació Caviga, PARC TORREBLANCA, S/N, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
(dependències del Consell Comarcal del Baix Llobregat).
Sant Feliu de Llobregat, 18 de setembre de 2020
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