Procés selectiu per a contractar amb caràcter d’interinitat
un lloc vacant de tècnic/a informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les
Illes Balears (SITIBSA) i la constitució d’una borsa per aquest lloc de treball, exp. 2/2022

ANUNCI DEL LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIÓ I DEL LLISTAT DE LES
PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ESTAT EXCLOSES
Una vegada revisada i valorada, per part de la Comissió de selecció, la
documentació acreditativa dels requisits i mèrits a valorar que han presentat les
persones aspirants inscrites a l’oferta pública del SOIB núm. 04 2022 002630, i
d’acord amb les bases que refereixen el present procés de selecció, es publica:
1. El llistat de candidats exclosos, per no complir o acreditar tots els requisits:
NOM COMPLET

DNI/NIE

MOTIU EXCLUSIÓ

Arrivi **** Eduardo

***4665**

No acredita titulació
universitària requerida

Patiño ****, Yenny

***9205**

No acredita titulació
universitària requerida
No acredita B2 de català

Villén ****, Alejandro

***1703**

No presenta DNI

2. Llistat provisional amb la puntuació atorgada a cada persona aspirant admesa,
ordenat per ordre decreixent de puntuació:
NOM COMPLET

DNI/NIE

PUNTUACIÓ TOTAL

Bonet ****, Daniel

***0273**

8,11

Bechara Aded ****, Lionel
Aymara

***8993**

Torrens ****, Victoriano

***6954**

3,70
3,15

Per altra part, i d’acord amb el punt 4 de les bases, a partir de l’endemà de la
publicació a la web de SITIBSA d’aquest anunci (que ha estat el divendres 10 de
juny), amb el llistat provisional de puntuació i el llistat de persones aspirants
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excloses, es concedeix un termini de dos dies hàbils perquè les persones
interessades puguin formular al·legacions o sol·licitar la revisió del seu expedient a
la Comissió de Selecció. Aquest termini finalitza el dimarts 14 de juny de 2022.
Les al·legacions o sol·licituds de revisió s’han de presentar presencialment a les
oficines de SITIBSA en horari de 8:30 a 14:00H, o mitjançant el Registre Electrònic
de les Administracions Públiques (el DIR3 de SITIBSA és A04027058). No s’admet la
presentació mitjançant tramesa
Posteriorment, si s’escau, es citarà en els interessats per a la revisió del seu
expedient.
Palma,
La secretària de la Comissió de selecció
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