Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre bases de borsa de treball temporal en la categoria d'operaris
de servicis públics i personal de neteja del municipi de Bellreguard, num expedient/codi procediment
2020_ofi_01/000035
ANUNCI
Vist el decret NÚM. 64 - 21/02/2020, el qual resol aprovar la llista definitva d’admesos/admeses i
exclosos/excloses i la data de realització del primer exercici del procés de creació d'una borsa de treball
temporal en la categoria d'operaris de servicis públics i personal de neteja del municipi de Bellreguard, num
expedient/codi procediment 2020_ofi_01/000035, es transcriu el següent:
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PRIMER.
Transcorregut el termini d’esmena, i no existint cap reclamació, les llistes provisionals de
Peó de manteniment i neteja. Agrupació Professional, Peó de Brigada d'Obres. Agrupació Professional,
Oficial de Brigada d’Obres. C2, quedaran automàticament elevades a definitives.
SEGON.
S’assenyala el dia 27 de febrer de 2020 a les 15:30 hores a les Escoles Gregori Maians
de Bellreguard (C/Vicent Andres Estelles, porta per accedir al centre : la situada al Camí d’Almoines front
al Trinquet municipal) per a la realització del primer exercici, tot d’acord amb «la base SETENA.
PROCÉS SELECTIU A.- FASE OPOSICIÓ .- Consistirà en la realització d'un qüestionari tipus test d'un
màxim de 20 preguntes, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una serà la correcta, sobre el
temari de l'Annex I. L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts.
El qüestionari haurà de contindre 5 preguntes de reserva, que les persones aspirants també han de respondre
perquè siguen valorades en substitució de les quals eventualment puguen declarar-se invàlides per causes
justificades. A aquest efecte, els qui tinguen la condició de persona interessada disposaran d'un termini de
cinc dies naturals des de la publicació de l'examen i la plantilla de correcció de la prova per a impugnar
aquelles preguntes que consideren no ajustades a aquestes bases o errònies.
La duració d'aquest exercici serà de 60 minuts. Aquelles preguntes sense contestar no restaran puntuació. Les
respostes errònies o amb més d'una contestació es penalitzaran amb l'equivalent a 1/3 del valor de la resposta
correcta.
S’informa de la obligatorietat de presentar el NIF o document que acredite la seua identitat en el
moment de la prova.
TERCER.
Publicar la relació d'admesos i exclosos en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Bellreguard i en la web https://www.bellreguard.net/
(Ajuntament/ Transparència/
Bans/Anuncis).
Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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