Publicació de la llista definitiva de persones
aptes en la fase d’habilitats i coneixements i
convocatòria a la fase d’entrevista personal,
de la convocatòria de provisió núm.
OAC/F/002/2019

D’acord amb el que estableixen les bases 7.4.3 a) i b) i 7.4.4 de l’annex 2 de
la Resolució OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de
treball a l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm.
OAC/F/002/2019), de conformitat amb l’acordat per la Comissió Tècnica
de Valoració en sessió de data 30 de setembre de 2019, i atès l’estat del
procediment i la documentació aportada pels aspirants, es fa pública la
llista definitiva de persones aptes en la fase d’habilitats i coneixements,
per a cadascun dels llocs convocats, i es convoca aquestes persones a la
fase d’entrevista personal:
1.- Les qualificacions de les persones que han superat la primera prova de
la fase d’habilitats i coneixements son les següents:
Maria Eugènia Frias Sanz ........................................... 8,43
Olga Lago Queipo ......................................................... 7,00
D’acord amb allò que preveu la base 7.2 de l’annex 2 de la de la Resolució
OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, les persones que no consten en l’anterior
llista han estat qualificades com a no aptes en la prova.
2.- Es deixa constància que no escau la realització de la segona prova,
atès que totes les persones aspirants que han superat la primera prova
han acreditat documentalment els coneixements de llengua catalana
requerits, d’acord amb el que estableix la base 3.3 de l’annex 2 de la
Resolució OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny.
4.- En conseqüència, la llista definitiva de persones aptes en la fase
d’habilitats i coneixementsés la següent:

Maria Eugènia Frias Sanz........................................... 8,43
Olga Lago Queipo ......................................................... 7,00
5.- D’acord amb el que estableix la base 7.4.4 de l’annex 2 de la Resolució
OAC/ADM/311/2019, de 4 de juny, es fa pública la data, hora i lloc de
celebració de l’entrevista personal.
Les entrevistes personals es duran a terme el dijous 03 d’octubre de 2019,
a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya, al c/ Ribes, 1-3, 08013 –
Barcelona, i es convoca les persones aspirants per tal que compareguin en
l’horari següent:
12:30 hores .................. Maria Eugènia Frias Sanz
13:00 hores ................. Olga Lago Queipo
Barcelona, 30 de setembre 2019
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