LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN TÈCNIC
INFORMÀTIC PER LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SOCIETAT REDESSA S.A.
En referència al procés selectiu per a la contractació indefinida d’un Tècnic
informàtic per la plantilla de personal de la societat Reus Desenvolupament
Econòmic, S.A., s’informa que el passat 19-07-2022 es va publicar el llistat
provisional d’admesos i exclosos, on es detallava, entre d’altres, el següent:
(2) La documentació d’esmena s’ha de presentar com a màxim el 22-07-2022.
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
El termini concedit per esmenar la documentació requerida va finalitzar el passat
22-07-2022.
La documentació d’esmenar s’havia de presentar a les dependències de
REDESSA i/o enviant-la per correu electrònic a rrhh@redessa.cat en el termini
indicat.
Un cop revisada la documentació presentada dins del termini establert i finalitzat
el termini d’al·legacions, la relació definitiva de persones admeses i excloses
restaria com a continuació s’indica:
NOM I
DNI
ADMES/EXCLÒS
COGNOMS
RST
***239*** ADMÈS/A (1)
DFDM

***236*** EXCLÒS/A

RCA
GNG

***028*** ADMÈS/A (1)
***826*** ADMÈS/A (1)

HPR

***105*** EXCLÒS/A

MST

***035*** ADMÈS/A (1)
ADMÈS/A
***597***
PROVA CATALÀ (3)
***129*** ADMÈS/A (1)

CTT
OSG

OBSERVACIONS
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA
CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ

XSV
AVC
DCP

***076*** ADMÈS/A (1)
ADMÈS/A
***698***
PROVA CATALÀ (3)
***455*** EXCLÒS/A

CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

(1) Candidat/a admès en el procés de selecció.
(3) No han presentat el nivell de català exigit a la Base tercera punt f): Tenir els
coneixements de llengua catalana, nivell B2, per la qual cosa, hauran de realitzar
la prova corresponent.
Aquesta prova es realitzarà el proper 26-07-2022, a les dependències de l’edifici
TECNOPARC, a la recepció, a les 08:30 hores. Els aspirants hauran d’acudir-hi amb
el DNI i un bolígraf.
La prova teòrica, de caràcter pràctic i l’entrevista personal tindran lloc el
divendres 29-07- 2022. Es concretarà l'hora quan es publiqui el resultat de la prova
de català.
(4) Candidat/a exclòs en el procés de selecció.
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