BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL EXTRAORDINÀRIA D'OFICIAL DE SERVEIS AUXILIARS
DE LABORATORI. EXP: 02-21

ULTIMES INSTRUCCIONS
Aclariments:
- Si bé en instruccions anteriors es va indicar que l'horari de la prova estaria entre
les 9 i les 11 del matí del dia 24 d'abril, definitivament aquesta s'haurà d'iniciar a
partir de les 9 del matí per tots/totes, segons es vaja accedint. El temps de la prova
comença a comptar quan marqueu l'inici d'aquesta , no a partir de les 9.
- També en instruccions anteriors s'havia indicat que cada pregunta té 4 respostes
possibles. Realment en el qüestionari que vegeu en pantalla apareix una cinquena
opció que és “preferisc 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
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 24 d'abril 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.
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: 8 preguntes.
BLOC 2: 17 preguntes.
BLOC 3: 5 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:
Rosada: 677 987 666
Juan: 600 971 943
Et recomanem que deixes anotats els contactes d'una manera visible abans del
dissabte 24 d'abril que realitzarem la prova.
Molta sort!
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