
 

 

BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL EXTRAORDINÀRIA D'OFICIAL DE SERVEIS AUXILIARS 
ADMINISTRATIU. EXP: 01-21.  
 
 

1.- INSTRUCCIONS AL·LEGACIÓ-ESMENA 
Les candidatures no admeses provisionalment tenen l'oportunitat de formular al·legacions a 
les exclusions i/o esmenar defectes, segons s'indica en els motius d'inadmissió en el llistat, 
durant el termini de 5 dies hàbils des del següent al de la publicació del llistat, és a dir, en el 
termini que finalitza el dijous 22 d'abril de 2021 a les 23.59:59.  
 
S'ha d'enviar la documentació a esmenar per correu-e a l'adreça admon@ceam.es, fent 
constar en tot cas, la referència: EXP-01/21 i el nom i cognoms del/la recurrent. 
En el cas de les al·legacions s'indicarà el motiu de l'al·legació i es podrà enviar documentació 
justificativa, també per correu electrònic a admon@ ceam.es. S'haurà d'incloure el nom i 
cognoms del/la recurrent. No s'admetran al·legacions que manquen de dades, motivació i que 
siguen incoherents o irrespectuoses.  
La no presentació de la documentació requerida en el termini indicat o la presentació de 
manera incorrecta per segona vegada suposarà la inadmissió definitiva de la candidatura. 
Una vegada revisada la informació aportada, es publicarà el llistat definitiu en aquesta mateixa 
pàgina web com a màxim el dimecres 28 d'abril. 
 
 
2.- INFORMACIÓ SOBRE LA PRIMERA FASE 
La realització de la primera fase consistent en una prova escrita serà el dissabte 8 de maig de 
2021. La prova serà telemàtica. L'empresa que gestiona la prova (ADECCO) enviarà a totes les 
candidatures que hagen passat a aquesta primera fase, un correu electrònic en el qual 
informarà amb detall de les instruccions per a la connexió, procés de l'examen i ajuda tècnica 
en cas que hi haja algun problema. 
La prova escrita consistirà en un qüestionari de 30 preguntes tipus test que versarà sobre les 
matèries indicades en l'annex III de les bases de la convocatòria. Cada pregunta tindrà 4 
respostes possibles i solament una serà vàlida. Cada encert es valorarà en 2 punts i cada error 
descomptarà 0.66 punts. També hi ha la possibilitat de no respondre preguntes probablement 
senyalitzant-ho on corresponga per a poder passar a la següent. La puntuació mínima a 
obtindre per a passar a la següent fase serà de 30 punts.  
La prova es podrà realitzar entre les 9 i les 11 del matí del dissabte 8 de maig. Cada pregunta 
té un temps màxim de resposta que s'indicarà en la pantalla, podent-se veure el temps restant 
en tot moment. No es pot tornar arrere per a contestar preguntes que ja s'han mostrat en 
pantalla. El temps total de la prova estarà entre 20 i 30 minuts. 
 
Es recomana visitar la pàgina web de CEAM durant el procés per si es publiquen novetats 
informatives durant aquest període. 
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