EDICTE
Atès que s’han dut a terme les proves de nivell B1(suficiència) de Català per prendre part en
les proves selectives convocades per aquest Consorci per a la creació d’una borsa de treball
d’auxiliars tècnics d’escenari de la plantilla laboral del Consorci del Teatre Bartrina per a
substitucions o necessitats de caràcter temporal, i vist el que diuen les bases de la
convocatòria i la reglamentació aplicable, ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS:
Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de
Dades i garantia dels drets digitals, (LOPDGDD) es publiquen només 4 xifres numèriques i la
lletra del DNI/NIE.
Les posicions numèriques són, quarta, cinquena, sisena i setena del DNI de cada aspirant.
DNI
***0244*H
***8531*T

APTE
APTE

Es convoca als/les aspirants a presentar-se el dia 9 de gener de 2020, a l’hora que s’indica, a
les dependències del Consorci del Teatre Bartrina, a la plaça del Teatre, 1 (Reus), a la sala de
reunions de la quarta planta, amb el DNI, per tal de fer el segon exercici (prova de
coneixements pràctics) segons s’estableix a les bases de la convocatòria.
Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de
Dades i garantia dels drets digitals, (LOPDGDD) es publiquen només 4 xifres numèriques i la
lletra del DNI/NIE.
Les posicions numèriques són, quarta, cinquena, sisena i setena del DNI de cada aspirant.
Llistat admesos/es:
DNI
***6947*B
***7006*J
***0758*N
***2208*C
***9598*R
***3040*L
***0244*H
***8531*T

HORA
10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
10.30h
10.30h
10.30h
10.30h

Les dates de realització dels següents exercicis es comunicaran, juntament amb la publicació
dels resultats de les proves de coneixements pràctics, mitjançant edicte que estarà exposat
en el tauler físic del Consorci del Teatre Bartrina i al web: http://www.teatrebratrina.cat
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