NOTA INFORMATIVA
ESMENA DE MANCANCES DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

En data 29 d’abril de 2019, han estat publicades les llistes provisionals de persones aspirants
admeses i excloses en relació amb l'Oferta pública d'ocupació 2018 del Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona.
Amb la publicació d'aquestes llistes s'obre un període per esmenar mancances, que s'estén des del
dia 30 de d’abril de 2019 fins al dia 14 de maig de 2019, ambdós inclosos. El mencionat període
és únicament per a l'aportació documental acreditativa dels requisits d'accés a la convocatòria i, per
tant, no es tracta d'un període per al lliurament de cap documentació complementària.
Així doncs:
CANDIDATS/ES ADMESOS/ES
• Els candidats/es admesos/es a la convocatòria només podran presentar certificats relatius a la
seva experiència professional, que ja hagin estat inclosos en la plantilla del seu currículum i
que hagin estan emesos en data posterior a l'acabament del període inicial de presentació de
documentació (7 de febrer de 2019), en el benentès que es tracta de certificats que l'aspirant ja
havia sol·licitat, però que l'empresa emissora no li va facilitar a temps de presentar-los.
• No es podrà presentar cap altra documentació.
CANDIDATS/ES EXCLOSOS/ES
• Els candidats/es exclosos/es només podran presentar la documentació acreditativa dels
requisits d'accés que no compleixen i que estan indicats a les llistes, junt a les seves inicials, com
a motius d'exclusió. Aquests documents poden ser, segons consti a la llista:
−
−
−
−

La titulació oficial que es demana en el punt Requisits 2a) de les bases de la convocatòria.
Certificat/s d'acreditació de l'experiència professional, segons consta en el punt Requisits
3a) de les bases de la convocatòria.
Currículum vitae.
Resguard del pagament dels drets d'inscripció a la convocatòria, de data anterior a
l'acabament del període inicial de presentació de la documentació, en el benentès que
el pagament ja estava realitzat en temps i forma, i l'aspirant ha oblidat la seva adjunció.
Consegüentment, no s'acceptaran els resguards de pagament de data posterior al 7 de
febrer de 2019.

• No s'acceptarà cap documentació relativa a altra formació o a mèrits científics i docents.
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La documentació esmentada s'haurà d'enviar escanejada i annexa en un correu electrònic dirigit a:
convocatòries@parcdesalutmar.cat
L'esmentat correu haurà de titular-se "Acreditació de documentació" i en el cos d'aquest hauran
d'aparèixer el nom i cognoms del candidat/a, el seu DNI, i el codi de la convocatòria o convocatòries
a què es va presentar.
El correu no es donarà per acceptat, fins que l'aspirant rebi la resposta d'acceptació per part
nostra.

Natàlia Sánchez Galiano
Secretaria del Tribunal Qualificador

Barcelona, 29 de d’abril de 2019
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