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ANUNCI
Ha finalitzat el període per interposar reclamacions a la relació provisional d’aspirants
admesos i exclosos del procés de selecció per proveir un lloc de treball laboral
temporal d’un/a AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) per a
l’impuls d’accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú,
contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als
Programes de Suport al Desenvolupament Local, convocatòria de 2016, del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol i l’ordre
EMO/258/2014, de 5 d’agost.
PRIMER.- Fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
Llista d’aspirants
Admesos
DNI

Nivell C de Català

38502418G

Acreditat

44176690S

Acreditat

44418392X

Acreditat

45787363K

Acreditat

46580158Y

Acreditat

47636574D

Acreditat

47840761W

Acreditat

52212725B

Acreditat

52212782E

Acreditat

52215214Q

Acreditat

52427030W

Acreditat

77740649M

Acreditat

Exclosos

DNI

49882524D
52215757F
77289137Y

segons Bases Reguladores manca acreditació de:
punt a) Requisits
punt b) Requisits
Imprescindibles
Imprescindibles
Estar inscrit com a
demandants d’ocupació o
demandants de millora
d’ocupació al SOC
Titulació oficial requerida
Estar inscrit com a
demandants d’ocupació o
demandants de millora
d’ocupació al SOC

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

SEGON.- Es convoca a tots els aspirants admesos, el dia 3 de novembre a les 09:30
hores a l’aula 12 de l’IMET, per a la realització de la Prova Teòrica.
Tots els aspirants abans d’iniciar la prova, hauran d’acreditar-se mitjançant document
oficial d’identitat.
TERCER.- Les llistes amb els resultats de les proves es faran públiques a la pàgina
web
de
l’IMET,
a
l’apartat
“Ofertes
de
Treball”
(http://www.imet.cat/index.php?page=Ofertes-de-treball), i a la cartellera del centre.

Vilanova i la Geltrú, 26 d’octubre de 2016.

Gerent de l'IMET

Signat a Vilanova i la Geltrú,
26/10/2016 16:24:49
Jordi Palacios de las Heras
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