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NOTA INFORMATIVA

D’acord amb la base reguladora vuitena del procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça 
d’administratiu/va com a funcionari/a de carrera,  els aspirants que han resultat aptes han de ser 
convocats per a la realització de la tercera prova de la fase d’oposició, que consisteix en la realització 
d’una prova d’aptitud psicològica i de la personalitat.

Es convoca als aspirants a la realització de la prova el dia 11 de novembre de 2022, a les 10 hores, a 
l’edifici de l’Ajuntament d’Alcúdia  (carrer Major, 9, Alcúdia). 

Les característiques de la prova són les següents:

La prova consisteix en la realització de tres parts diferents, que seran valorades en conjunt amb la 
qualificació d’ “apte” o “no apte”:

- Test d’aptitud psicològica i intel·ligència.

- Test de personalitat.

- Entrevista personal.

Les dues primeres parts tindran una durada conjunta aproximada de 120 minuts, i després es 
realitzarà una entrevista personal per un període aproximat de 10 minuts a cada aspirant. El temps de 
la prova únicament es podrà interrompre temporalment en els casos d’alletament, per a l’aspirant 
que ho sol·liciti.

Per a la realització de la prova el Tribunal Qualificador serà assistit per un o diversos assessors 
especialistes, que seran designat/s prèviament mitjançant Resolució de Batlia que es farà pública en 
la pàgina web de l’Ajuntament, amb caràcter previ a la realització de la prova.

IMPORTANT: Per tal de facilitar la realització de l’entrevista personal, s’aconsella als aspirants que 
aportin el dia de la prova un currículum vitae actualitzat. El contingut d’aquest document en cap cas 
es valorarà com a mèrit per a l’obtenció de la qualificació de l’exercici.

Alcúdia, 4 de novembre de 2022

La presidenta del Tribunal Qualificador

Maria Suau Juan

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 177d9203c43e466f86dd75f5a63b7baf001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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