
 

 

 

 
 

CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL 
 DE CONDUCTOR/A 

 
 
L’EMT, atesa la necessitat continuada de disposar de personal per a la 
conducció d’autobusos, ha acordat constituir una borsa de treball, per tal 
d’agilitzar el procés de selecció, composada per 20 persones seleccionades 
entre tots els candidats presentats. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà  una vigència d’un any o fins a una propera 
convocatòria. 
 
Per poder participar en el procés selectiu d’una borsa de treball de 
conductors/es de l’EMT s’han de complir els següents 
 
 
1.- REQUISITS 
 
 
A.- Requisits mínims: 
           

1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió 
Europea. 

2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 
3. No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica 

incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a 
l'especialitat. 

4. No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari 
del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat 
o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. 

 
B.- Requisits específics:  
 

1- Estudis primaris.  
2- Permís de conduir (D) 
3- Certificació d’Aptitud Professional (CAP):  

 
. Inicial 
. En procés d’obtenció 
. Continu 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
2.- PROCÉS SELECTIU 
 

1. Prova psicotècnica 
2. Prova de coneixements informàtics a nivell d’usuari o d’introducció de 

dades 
3. Prova de competències numèriques bàsiques 
4. Prova de coneixements de l’EMT i mecànica de vehicles 
5. Prova de conducció 
6. Entrevista  

 
 
3.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Instància (d’acord amb el model de l’EMT)1 
Currículum vitae. 
Documentació acreditativa dels requisits 
 
La documentació requerida es pot presentar mitjançant l’adreça de correu 
emt@emt.tarragona.cat  o presencialment a les oficines de l’EMT, de 9h a 
14h.  
 
4.- TERMINI 
 
Les sol·licituds es poden presentar des del 18 al 25 de juny de 2014. 
 
En el termini màxim de 10 dies  es publicarà la relació d’admesos i exclosos 
i s’informarà del dia, hora i lloc on es realitzaran les proves. 
 
Tots els resultats i les notificacions es realitzaran a través de la pàgina web 
de l’EMT. 
 
 
5.- CONTRACTACIÓ  
 
Aquelles persones que accedeixin a la Borsa de Treball i seguint l’ordre 
corresponent, l’empresa es posarà en contacte amb elles en el moment que 
tingui la necessitat d’incorporar conductors o conductores. Abans de la 
contractació serà obligatòria passa una Revisió mèdica realitzada per 
l’empresa. 
 
En el moment de la contractació, L’EMT donarà preferència a aquelles 
persones en situació d’atur; obligació d’estar en possessió del CAP; i 
presentació del certificat de punts del carnet de conduir. 
 
 
DEPT. DE RECURSOS HUMANS 
Tarragona, 18 de juny de 2014. 

                                                 
1 Disposeu del model d’instància a la pàgina web de l’EMT i a les oficines. 


