PROVES
PROVES D’
D’ASCENS 2016
Des de CCOO et donem l’enhorabona por ser admès/a a les proves
d’ascens per capacitació 2016. Amb la teva decisió de participar,
demostres interès per la teva formació i progrés professional, avalant
aquesta fórmula pactada al nostre conveni col·lectiu per ascendir de
nivell, gràcies al teu esforç personal.
Les llistes d’admesos les pots consultar a la Intranet: Tú&BBVA>
Tú&BBVA (Grupo BBVA)> Otros Procesos> Ascensos por
Capacitación> Listado admitidos. Disposes fins el 4 d’agost, per si necessites formular alguna
reclamació, que podràs realitzar a través del SAE (91 537 71 77- Ibercom 77177,
sae.es@grupobbva.com).
En la convocatòria d’enguany s’hi han presentat 283 sol·licituds per optar a les 52 places de nivell VIII
del grup Tècnic. Pels nivells Administratius IX i X s’han inscrit 122 i 29 persones per 23 i 13 places
respectivament.
Els augments de nivell s’apliquen amb caràcter retroactiu des de gener de 2016, amb la consegüent
regularització salarial.
La preparació de les proves es realitzarà a través de la plataforma e-campus, des de la intranet del
banc o des de qualsevol ordinador mitjançant la direcció: https://bbva.ecampus.indra.info
Els exàmens es duran a terme a mitjans del proper mes de novembre, pel que tens temps de prepararte. Tingues en compte també que, si existeixen despeses de desplaçament per la celebració de
l’examen, aquestes correran a càrrec del Banc.
Són 60 preguntes tipus test, a escollir una resposta correcta entre quatre possibles, no penalitzant les
errades. La nota final serà la mitja entre totes les matèries.
Si tens dubtes sobre el procés, i fins i tot sobre el grau de dificultat o contingut dels exàmens, pots
posar-te en contacte amb els delegats de CCOO al teu territori o amb el nostre Secretari de Formació,
en el correu electrònic jagutierrez@comfia.ccoo.es o al seu telèfon 639.525.404. (Disponible a partir
del 22 d’agost)
Juan Antonio Gutiérrez
Sec. de Formación CCOO BBVA
agost de 2016

CCOO - BBVA, el teu sindicat útil i eficaç.

CCOO serveis bbva - bbvacat@ccoo.cat - http://twitter.com/ccoobbvacat
Tel. 93 634 84 00 - www.ccoo-servicios.es/bbva - Portal Sindical a espacio - www.ccoo-servicios.info
adherida a la unió network international

