
Bases  proces de selecció per Oposicions a Correus 2020 

 Grupo Profesional: Grup Profesional IV 

 Places ofertades en 2020: 4.000 

 Ámbit : Provincial. 

 Requisits  

 Ser major d’ edat 

 Tenir l’ Educació Secundaria Obligatoria, Graduat Escolar, o titulació equivalent 

 Permis de conducció moto A, A1, o tenir el carnet de conduir B (data superior a 3 anys) 

 No haber estat despedit de forma disciplinaria 

 No haber estat inhabilitat per a funcions públiques per una sentencia ferma 

 La Presentació de solicituts serà a traves de la web oficial de Correus y les dates segons 

les convocatories provincials per cobrir les borses de treball entre el 25 d’octubre al 3 de 

novembre. 

 Import: 10€  

 

Proves a realitzar: 

A-Fase de concurs (No eliminatori) 

Acreditació y valoració de mèrits: 

 La realització de serveis o treballs per a l’empresa (Correus). Es valorarà que es formi 

part de les borses de treball dins de cada àmbit provincial.  

 Els cursos de formació realitzats de manera directa amb els llocs de treball ofertats a la 

oposició. 

 Respostes correctes de l’anterior fase de oposicions a Personal fix. 

 Altres: titulacions, carnets de moto, etc. 

B-Fase d’ Examen (tipus test, eliminatori) 

Consta d’uun examen tipus test de 100 preguntes sobre temari general de la convocatòria. La 
nota de tall es d’unes 70 preguntes encertades. 

C-Reconeixement mèdic 

Fer una revisió medica que determini l’aptitud física i psicològica de l’aspirant.  

 

http://correos.es/


 

Temari general de la convocatoria 

Bloque 1 – Productos postales 

Tema 1 – Línea básica 

Tema 2 – Línea urgente 

Tema 3 – Paquetería 

Tema 4 – Línea económica 

Tema 5 – Servicios financieros 

Tema 6 – Servicios de telecomunicaciones 

Tema 7 – Otros productos 

Bloque 2 – Procesos postales 

Tema 8 – Admisión 

Tema 9 – Clasificación 

Tema 10 – Unidades de entrega 

Tratamiento De Productos Especiales 1: Postal Expres 

Bloque 3 – Cultura general 

 

El nostre curs 

T’oferim un intensiu de 6 hores setmanals per a la preparació d’aquesta convocatòria. En el nostre 

centre o de forma ONLINE podràs fer classes en grups molt reduïts, per tant amb ATENCIÓ 

PERSONALITZADA,   on es donaran tos els coneixements  necessàris per presentar-se a la prova .  

15 Setmanes de preparació general amb possibilitat d’incorporar-se en qualsevol moment 

PREU : 165euros/ mensuals i 75 de matrícula 

El curs inclou material específic necessari i els horaris són FLEXIBLES a pactar amb l’alumne. 


