Departament de Recursos Humans

Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, una plaça de tècnic o
tècnica d’igualtat, amb caràcter de personal funcionari interí, per a l’execució
de les accions i mesures del Pla d’igualtat del Parlament de Catalunya
(501-00010/12)
CALENDARI I HORARI DE LES ENTREVISTES
De conformitat amb el que estableix la base 7.4 del concurs i l’acord de la comissió
tècnica d’avaluació de 16 de novembre de 2020, es fa públic el calendari i l’horari de
les entrevistes que es realitzaran per videoconferència davant dels membres de la
comissió i que a continuació s’indica en l’annex.
Amb aquest fi, i atenent al què s’ha exposat anteriorment, els aspirants rebran per
correu electrònic amb suficient antelació “una invitació de reunió de Webex”, sistema
de videoconferència que és l’utilitzat pel Parlament per raons de seguretat. Aquest
sistema no necessita registre previ ni descàrrega d’arxius i pot utilitzar-se a través de
mòbil o ordinador
El dia i l’hora de l’entrevista, els aspirants hauran d’esperar a rebre la trucada
telefònica de la comissió al telèfon mòbil consignat en la sol·licitud a efectes de
notificacions per connectar-se a la “reunió” de Webex i iniciar l’entrevista.
Els aspirant han de tenir en compte que no es podrà entrar a l’entrevista si encara no
han rebut la trucada de la comissió.
Les entrevistes tindran una durada màxima de 25 minuts.
ANNEX
Dimarts, 24 de novembre de 2020
SESSIÓ DE MATÍ
11.00 hores

Enciso Fernández, Lorena

11.30 hores

Ferrer Serret, Laia

12.00 hores

Margalef Colomé, Ariadna

12.30 hores

Martínez Pacini, Carla-Valeria

13.00 hores

Peris Contrí, Mireia
SESSIÓ DE TARDA

15.00 hores

Prada Pérez, Victoria

15.30 hores

Prats Martí, Mireia
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16.00 hores

Radostinov Kolev, Todor

16.30 hores

Rubiella Navarro, Enric

17.00 hores

Salgado de la Torre, Jordi

17.30 hores

Sánchez Martínez, Aïda

Dimecres, 25 de novembre de 2020
SESSIÓ DE MATÍ
10.00 hores

Sancho Pavón, Verónica

10.30 hores

Acosta Rion, Judit

11.00 hores

Baño Mora, Gemma

11.30 hores

Carbonell Font, Júlia

12.00 hores

Carrillo Lumbreras, Estefania

12.30 hores

Castelló Pla, Laia

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
Mercè Arderiu i Usart, Secretària de la comissió tècnica d’avaluació
(Aquest document és còpia de l’original signat)

