
 

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

 

               LLISTAT PROVISIONAL D’
CONSULTOR/A 

La Gerència de la Fundació 

departament d’Administració Electrònica,

28/04/2016. Termini obertura del procés del 

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds,es publicarà una llista provisional 
un termini de 7 dies naturals per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències.

RESOL una vegada finalitzat el termini per presentar so

1. Aprovar i publicar les llistes provis

lloc de feina, grup de classificació B

mateix llistat apareixen els motius d'exclusió 

2. Publicar la present resolució, a la

Fundació BIT. 

D.N.I. 
REQUISITS 
(CATALÁ) 

43112940S SI 

78217208G SI 

41517099Y SI 

18235609J SI 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Fuster Nadal  

Gerent 

D’ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS DE SELECCIÓ CONSULTOR/A (AE01-16

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 
 DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA(AE01

  
 

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés de selecció per cobrir una vacant 

Administració Electrònica, en règim laboral d’interinitat en lloc vacant, 

procés del 29/04/2016 al 13/05/2016. 

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds,es publicarà una llista provisional 
un termini de 7 dies naturals per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències. 

RESOL una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds, 

1. Aprovar i publicar les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció 

B, amb caràcter laboral d’interinitat en lloc vacant en la Fundació BIT

en els motius d'exclusió  

licar la present resolució, a la web http://blog.fundaciobit.org i en el tauler d'anuncis de les oficines de la 

TITULACIÓ 
SITUACIÓ 

EXCLUSIÓ OBSERVACIONS

SI EXCLÒS APORTAR CERTIFICATS 

SI ADMÈS 

SI ADMÈS 

SI EXCLÒS APORTAR CERTIFICATS 

16) Pàgina 1 

(AE01-16) 

una vacant de CONSULTOR/A per al 

 data de publicació al B.O.I.B. 

Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds,es publicarà una llista provisional d’ admesos i exclosos amb 

procés de selecció per cobrir un 

d’interinitat en lloc vacant en la Fundació BIT. En aquest 

i en el tauler d'anuncis de les oficines de la 

EXCLUSIÓ OBSERVACIONS 

 EXPERIÈNCIA I VIDA LABORAL 

 

 
 EXPERIÈNCIA I VIDA LABORAL 


