
Implantació de l’anomenat currículum anònim o cec en els processos de 

selecció de personal temporal que es gestionen mitjançant la plataforma ATRI 

 

S’acorda que els currículums que les persones candidates presentin per concórrer a 

qualsevol procés de selecció de personal temporal publicat a ATRI siguin anònims.  

El currículum anònim o cec suprimeix la majoria de dades i referències personals amb 

l’objectiu de garantir els principis d’igualtat i no discriminació, i alhora posar el focus en els 

aspectes centrals, que no han de ser altres que l’adequació entre el procés selectiu i les 

funcions o tasques que s’hagin d’exercir en el concret lloc de treball ofert, esvaint així 

qualsevol dubte de possible discriminació i garantint la puresa i transparència del procés.   

Les dades i referències personals que es proposa suprimir en la fase pre-presencial (anterior 

a l’entrevista) en la qual es seleccionen les persones candidates, són les següents: 

- Nom i cognoms de la persona  

- DNI 

- Nacionalitat 

- Fotografia 

- Adreça i localitat de residència  

- Edat 

- Gènere  

- Centre d’expedició de les titulacions 

Aquest requeriment de no fer constar aquestes dades seria d’obligat compliment per a les 

persones candidates. Malgrat això, no s’exclourien del procés selectiu les persones que 

esmentessin referències personals, mentre no es disposi d’una eina informàtica que 

possibiliti la presentació de CV anonimitzats.     

Òbviament, un cop seleccionades mitjançant el currículum anònim les persones candidates 

per a l’entrevista, la majoria d’aquestes referències personals serà inevitable conèixer-les 

atès el caràcter presencial d’aquesta fase del procés de selecció. 

La resta de dades identificatives i aquelles que constitueixin requisits per ocupar el lloc de 

treball ofert només s’haurien d’acreditar, pel que fa a la persona seleccionada, per ocupar el 

lloc de treball, un cop conclòs el procés de selecció.   

Les persones aspirants que opten per una oferta de treball declaren responsablement amb 

la seva sol·licitud que les dades que relaciona són veraces. En el cas que es detecti que 

aquestes dades no ho són, les persones aspirants seran excloses del procés selectiu, sens 

perjudici d’altres responsabilitats que se’n puguin derivar.  
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