LLISTAT DEFINITU D’UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE “RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓ, MARCA I GABINET DE PREMSA PER LA SOCIETAT REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A.
El passat 10/05/2022 van sortir publicat al nostre Web de Redessa les Bases que han
de regir la convocatòria del procés de selecció per la promoció interna d’una plaça
de “Responsable de Comunicació, Marca i Gabinet de Premsa” de la societat REUS
DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. (Redessa)
Les esmentades bases, preveuen en el seu punt TERCER que les sol·licituds per
concórrer a aquest procediment selectiu es poden presentar fins el 20/05/22. Les
sol·licituds han d’anar acompanyades amb la documentació que s’hi especifica:
a) Currículum Vitae de l’aspirant, signat.
b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI). En el cas de
nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells
Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva
nacionalitat.
c) Fotocòpia dels títols que acreditin la formació mínima exigida.
d) Model normalitzat d’autobaremació de mèrits, degudament
complimentat i signat.
e) Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin
per a la seva valoració en la fase de concurs.
f) Fotocòpia del document acreditatiu de nivell de coneixement de
llengua catalana i castellana, en el seu cas.

Al no haver-hi cap candidat provisionalment exclòs aquesta llista passa a ser
definitiva directament.

En l’esmentat termini, han presentat sol·licitud per concórrer al procés selectiu les
persones següents:
INICIALS

DNI

ADMES/EXCLÒS

MMRR

***033***

ADMÈS/A ( 1 )

(1) Candidat/a admès en el procés de selecció.
(2) La documentació de subsanació s’ha de presentar com a màxim el 23-05-2022.
Es pot presentar presencialment a la recepció del Centre de Negocis Tecnoredessa,
ubicat a l’Av. Bellissens, 42, 43204 Reus, en horari de 8.00h a 16.00h i/o online enviant la
documentació requerida a rrhh@redessa.cat
(3) No han presentat el nivell de català exigit a la Base SEGONA punt 2.4: Tenir els
coneixements de llengua catalana, nivell B. La data prevista de realització de la prova
de català es el dia 17-09-2021, per la qual cosa, llevat que els aspirants que s’indiquen
l’acreditin abans del 16-09-2021, hauran de realitzar la prova corresponent. La data
definitiva de la prova de nivell de català, s’informarà en el llistat definitiu d’admesos i
exclosos.
(4) Candidat/a exclòs en el procés de selecció.
CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA:
Es convoca als aspirants que es detallen a continuació, el dia 24-05-2022 a les
dependències de l’edifici TECNOPARC, a la recepció, a les 09:30 hores per dur a terme la
Prova de coneixements. Els aspirants hauran d’acudir-hi amb el DNI i un bolígraf.
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Reus, a la data de la signatura electrònica.
Albert Boronat
Avià - DNI
39703797R
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Albert Boronat Avià
- DNI 39703797R (TCAT)
Fecha: 2022.05.23
12:15:54 +02'00'

Albert Boronat Avià
Gerent de REDESSA

