
 

 

BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL EXTRAORDINÀRIA D'OFICIAL DE SERVEIS AUXILIARS 

D'ADMINISTRACIÓ.  EXP: 01-21 

 

Recordem novament que la realització de la prova escrita serà el dissabte 8 de maig de 2021. 
La prova serà telemàtica. L'empresa que gestiona la prova (ADECCO) enviarà durant la setmana 
prèvia a l'examen, a totes les candidatures que hagen sigut admeses, 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. 
Més a baix i en cursiva incloem una aproximació al missatge que rebreu.  
La prova es realitzarà a les 9:00 del matí del dissabte 8 de maig.  
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:  

 
TEMARI 

- Coneixements informàtics d'Office / Lliure Office, nivell usuari. 
- Pla General de Comptabilitat 
- CEAM Oberta (http://www.ceam.es/gvaceam/oberta/corporativa/corporativa.htm) 
 - Manual de Procediments 
 - Òrgans de govern, direcció i administració 
 - Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió 

- Pla d'Igualtat 

 
Cada pregunta tindrà 4 respostes possibles i solament una serà vàlida. A més, en el qüestionari 
que veureu en pantalla apareix una cinquena opció que és “prefiero no contestar”, que s'ha de 
prémer si es vol exercir aqueixa opció i passar a la següent pregunta sense marcar cap de les 4 
primeres opcions. 
Cada encert es valorarà en 2 punts i cada error descomptarà 0.66 punts. Prémer l'opció de no 
contestar, ni suma ni resta. La puntuació mínima a obtindre, per a passar a la següent fase, 
serà de 30 punts.  
Atenció: no es pot tornar arrere per a contestar preguntes que ja s'han mostrat en pantalla. El 
temps total de la prova és de 18  minuts. 
 
Les notes es publicaran juntament amb la revisió de l'autobaremació  que es realitze als que 
superen la prova. No hi ha termini estimat. Es recomana visitar la pàgina web durant el procés 
amb una certa freqüència per si es publiquen novetats informatives. 
 
 
Adjuntem a continuació la còpia del correu electrònic enviat per l'empresa que realitza la 
gestió de l'examen, a totes les candidatures admeses.  

 
 
Hola! 
 
Dissabte que ve 8 de maig a les 09.00 a. m. es realitzarà el test de coneixements per a 
la borsa d'ocupació oficial de serveis auxiliars de laboratori de Fundació CEAM. 

http://www.ceam.es/GVAceam/oberta/corporativa/corporativa.htm


Amb aquest correu tenim un doble objectiu: primer, confirmar que tenim correctament 
el teu mail i dos, facilitar-te informació sobre la prova. 
 
INSTRUCCIONS 
 
Quan i on rebo el test 
El mateix dia de la prova en el teu mail personal. 
 
Des de quin correu rebo la prova? 
xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com<*mailto:xpert.adeccogroup@xpert.ade 
ccogroup.com> 
 
Com accedisc a la prova? 
En el correu electrònic que rebràs tindràs un accés directe a la prova. 
NOMÉS en el cas que aquest accés et donara error: 
En el mateix mail t'enviarem la URL (pàgina web) que hauràs d'obrir i les teues claus 
d'accés. Aquestes claus són personals i d'un únic ús. 
 
Contingut del test 
El test consta de 3 Blocs amb 30 preguntes en total i té una duració de 18 minuts. 
Per blocs la distribució és la següent: 
BLOC 1: x preguntes.  
BLOC 2: x preguntes.  
BLOC 3: x preguntes. 
 
Opcions de resposta i puntuacions 
Són preguntes amb diverses opcions de resposta en les quals només una opció és 
correcta. 
L'ordre de les preguntes és aleatori, per la qual cosa cada test tindrà diferent ordre. 
Les contestacions correctes sumen 2 punts i les incorrectes resten 0,66. 
En les preguntes que decidisques no contestar hauràs de triar l'Opció: 
Preferisc no contestar. 
Les respostes amb l'Opció: Preferisc no contestar, ni sumen ni resten. 
 
Duració de la prova 
En cada pregunta veuràs en el marge superior dret un cronòmetre amb el temps que 
resta per a la finalització del test. 
No podràs tornar arrere per a canviar les teues respostes. 
Recorda que la prova finalitzarà transcorreguts els 18 minuts. 
 
Contacte en cas d'incidència 
Tornarem a informar-te de les instruccions previ a l'administració del test. 
 
Si el dia de la prova tingueres problemes amb l'accés podràs contactar amb: 
RXXXXX:  
JXXXXX:  
 

xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com
mailto:xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com
mailto:xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com


Et recomanem que deixes anotats els contactes d'una manera visible abans del 
dissabte 8 de maig que realitzarem la prova. 
 
Molta sort! 
Delegació Paterna 
Adecco Staffing DR Aquest 
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