PROVA COMPETENCIAL
Tal i com es recull a les bases de les convocatòries corresponents, s'efectuarà una prova
competencial que, com a eina de valoració i comprovació, guardarà connexió directa amb els
mèrits i capacitats que es volen avaluar, els quals han de tenir una estreta relació amb les
característiques específiques del lloc de treball.
Aquesta prova serà de tipus test i es durà a terme per part d'un equip de tècnics d'especialistes
en la realització d'aquest tipus de proves. Les preguntes que el conformen guarden relació amb
el perfil competencial definit a les bases de la convocatòria.
L’instrument que s’utilitzarà és un test disponible en el mercat, sobradament validat i
específicament dissenyat per al mesurament de competències, que ens garanteix fiabilitat en
els resultats.
Per a la realització d’aquesta prova no és necessària cap preparació prèvia per part del
candidat/a, ni l’aportació de cap documentació elaborada per aquest/a.
El resultats d'aquesta prova es recolliran en un informe que serà lliurat al Tribunal.
Així doncs i en data 28 de maig de 2019 a la Sala Josep Marull de l’Hospital del Mar, es
realitzarà la prova competencial.
Al més aviat possible, es publicarà la relació definitiva de persones aspirants admeses que han
d’efectuar les proves competencials, amb indicació de lloc, torn i horari de proves (per ordre de
número de DNI/NIE).
A la prova cal assistir amb el DNI/NIE (de presentació obligatòria per tal de poder
realitzar la prova), un llapis del número 2 i una goma d’esborrar.
Les persones que, sense causa justificada, no compareguin a aquesta prova
competencial seran immediatament excloses de la convocatòria, quedant anul·lades
totes les seves actuacions al respecte.
Les persones aspirants, que per motius justificats no puguin realitzar la prova o
necessitin adaptació en la mateixa, hauran de comunicar-ho abans del dia 22 de maig, tot
enviant un e-mail a la següent adreça de correu: convocatories@parcdesalutmar.cat
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