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Pàgina 1

Relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals:
DNI NOM REQUERIMENT: falta aportar o acreditar

***9508*

***9733*

***6183*

***1069*

***3693*

***6038*

***5482*

***5957* Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada) 

***5875*

***5144*

***9546*

***1648* Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada) 

***1594*

***4780*

***6948*

****6344 Còpia acarada Certificat de l’E.O.I de Formentera

***5353*

***5353*

Borsa cos auxiliar, a l’illa de Formentera.

BLANES MARTÍNEZ, Mª ÁNGELES Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)                                                                                                                                                                                
i còpia autèntica o  compulsada cursos “Gestión...” i “Gestión efi...”

CAMPINS SANCHEZ, RAMON Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

CARDONA CARDONA, VICTOR ANTONIO Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

CRUZ GARCÍA, CRISTIAN Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada),                                                                                     
 Certificat d'empresa/contracte laboral d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)                                                                                                                                                                                
 i còpia autèntica o compulsada de tots els cursos

FLUXA LUNA, CRISTINA Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada),                                                                                   
Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)                                                                                                                                                                               
i còpia autèntica o compulsada dels cursos “Responsabi…” i “Trámi….”

GONZALEZ CARDONA, NOELIA Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada) i  còpia autèntica o compulsada certificat de Serveis Prestats del C.I.F.

GUASCH GARCIA, PATRICIA Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

MARI TORRES, PATRICIA

MATEOS MARTIN, JOSE RAMON Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

MORALES GARCÍA, DÁMARIS Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

PEÑALVA SEGARRA, SUSANA Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

PERICAS URBANO, CRISTINA

QUINTERO PINTO, LUIS ENRIQUE Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

RAMIS OLIVER, FRANCESC Certificat d’equivalència del Diploma elemental de Música amb les titulacions actuals (còpia autèntica o 
compulsada)

RIOS RODENAS, MARIA JOSE Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

TOMALOVA , VERONIKA

VICEDO PRATS, CATALINA Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada)                                                                    
Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)

VICEDO PRATS, MARÍA NIEVES Informe Vida Laboral actualitzat (còpia autèntica o compulsada)                                                                      
Certificats d'empresa/contractes laborals d'empresa privada amb categoria laboral i funcions (còpia autèntica o 
compulsada)
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