D’acord amb la base 6.3 de la Resolució de la directora general de Personal
Docent de dia 29 de novembre de 2022, de convocatòria de proves selectives per
a la provisió de places de funcionaris de cossos docents i per a l’adquisició de
noves especialitats (BOIB núm. 165, de 30 de novembre ), el sorteig públic per
determinar l’ordre d’actuació del aspirants en cada procediment de les proves
selectives s’ha de celebrar a la seu de la Direcció General de Personal Docent dia
25 de gener de 2022.
D’acord amb l’anterior i com a òrgan convocant, dict la següent
Resolució
1. Fixar dia 25 de gener de 2022, a les 10.45 hores del matí, a la Sala de Juntes de
la quarta planta de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (carrer del
Ter, 16, 07009 Palma) com a data i hora per a l’acte públic del sorteig previst a la
convocatòria de proves selectives per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants
en cada procediment.
2. Determinar que el sorteig es farà d’acord amb les normes següents:
a) Mitjançant una extracció alfabètica s’obté la lletra d’inici del primer llinatge dels
aspirants que actuaran en cada procediment de les proves selectives.
Els tribunals que no disposin d’aspirants el primer llinatge dels quals comenci
amb la lletra esmentada iniciaran l’ordre d’actuació per la lletra o lletres següents.
b) Quan es conegui el nombre d’aspirants per especialitat i s’hagi determinat el
nombre de tribunals, la Direcció General de Personal Docent realitzarà la
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Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 21 de gener de
2022 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per
determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en cada procediment de les
proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos
docents

distribució dels aspirants en els diferents tribunals de les especialitats convocades
que no siguin tribunal únic, aplicant la lletra resultant del sorteig esmentat.
Palma, 21 de gener de 2022
La directora general de Personal Docent
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Rafaela Sánchez Benítez
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