Relació d’aspirants admesos al procés de selecció per contractar 5 persones per
desenvolupar el projecte per a desenvolupar tasques relacionades amb l’atenció
a la ciutadania i realitzar la formació d’emprenedoria Social, en relació a la
subvenció del SOC Treball als Barris 2019:
- Relació provisional de persones ADMESES per acreditar el compliment dels
requisits establerts a les bases de la convocatòria, per participar en el procés
selectiu.
Aquesta llista és provisional en estar pendent que el SOC doni el vistiplau a la
idoneïtat de les persones incloses.
Llocs de treball: 5 persones aturades, per fer tasques d’auxiliar de serveis, amb
categoria AP
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Últimes 4 xifres del DNI / NIE
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Hora Entrevista
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Les persones admeses queden convocades per a la realització d’una entrevista
personal el proper dijous 1 d’octubre de 2020 al Centre d’Atenció Ciutadana
situat al carrer Sant Isidre, núm. 13 de Montornès del Vallès, a l’hora indicada al
llistat.
Els aspirants hauran d’acudir proveïts del DNI o document que acrediti la seva
personalitat.
Tercer. El tribunal estarà format pels membres següents:
La cap de l’Àrea d’Acció Social o persona en qui delegui.
El cap del departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç o
persona en qui delegui.
La cap del departament de Serveis Socials o persona en qui delegui.
Un/a tècnic/a del departament on aquestes persones hagin de
desenvolupar el pla d’ocupació. (Ocupació, Cultura , Polítiques migratòries)
El tribunal es podrà assessorar per la tècnica responsable del Dispositiu
d’inserció laboral DIL BARRI – OLIMPIA.
El cap del Departament d’Ocupació,
Promoció Econòmica i Comerç
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