
 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ PERSONAL ADMÈS 

 

CONVOCATÒRIA: 2023-004 

PERSONAL TÈCNIC DE RRHH 

 

Inicials (nom, 1r cognom, 
2n cognom) TOTAL VALORACIÓ CV (50 PUNTS) 
AN 40 
EY 43 

 

El personal que hagi obtingut un mínim de 30 punts serà citat properament a entrevista 

 

 

Tarragona a 16 de febrer de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS / EXCLOSOS 

CONVOCATÒRIA: 2023-004 

PERSONAL TÈCNIC DE RRHH 

Inicials ( nom, 1rcognom, 2n cognom) SITUACIÓ Motiu 
PMC exclòs/a 1 
ARF exclòs/a 1 
SGF exclòs/a 1 
EMR exclòs/a 1 
CMM exclòs/a 2 
JCB exclòs/a 1,2 
AAM exclòs/a 1 
VMJ exclòs/a 1 
AMAT exclòs/a 3 
AN admès/a   
EY admès/a   

 

 

Motius Exclusió  

1- Manca titulació exigida a la convocatòria 
2- No ha enviat CV CEC exigit a la convocatòria 
3- No compleix amb el requisit d’haver acabat la carrera en els darrers 3 anys 

Tarragona, a 15 de febrer de 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS / EXCLOSOS 

CONVOCATÒRIA: 2023-004 

PERSONAL TÈCNIC DE RRHH 

Inicials ( nom, 1rcognom, 2n cognom) SITUACIÓ Motiu 
PMC exclòs/a 1 
ARF exclòs/a 1 
SGF exclòs/a 1 
EMR exclòs/a 1 
CMM exclòs/a 2 
JCB admès/a   
AAM exclòs/a 1 
VMJ exclòs/a 1 
AMAT 

admès/a   
AN admès/a   
EY admès/a   

 

 

Els aspirants disposaran d'un termini de 2 dies laborables, comptats a partir de l'endemà 
d’aquesta publicació, per presentar les reclamacions que consideren adients, per tal 
d'esmenar els defectes de la instància que hagin motivat la seva exclusió provisional o 
que exigeixin la seva correcció, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a 
rrhh@fundacio.urv.cat 
 
En el cas de que les persones aspirants que figurin com a excloses no esmenin dins el 
termini els defectes que siguin imputables, o no adjuntin la documentació preceptiva que 
n’hagi motivat l’exclusió, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit, considerant 
que desisteixen en la seva petició.  
 

Motius Exclusió  

4- Manca titulació exigida a la convocatòria 
5- No ha enviat CV CEC exigit a la convocatòria 

Tarragona, a 10 de febrer de 2023 

Data fi esmenes: 14/02/2023 


