Procés de selecció per a la contractació laboral temporal
d’un lloc vacant de tècnic/a mitjà/na informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació
Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), exp. 1/2020

ANUNCI DEL TERMINI PER A PRESENTAR DOCUMENTACIÓ
Rebut per part de SITIBSA el llistat de persones aspirants que s’han inscrit a l’oferta
pública del SOIB núm. 04 2020 003144 i d’acord amb les bases que regeixen el
procés de selecció, es publica el termini i les opcions possibles per a presentar la
documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a valorar.
La presentació es pot dur a terme mitjançant una de les següents opcions i dins el
termini assenyalat per a cada una d’elles:
1. Tramesa al correu al correu electrònic sitibsa@sitibsa.com entre el dissabte
5 de desembre a les 8:00 H i el divendres 11 de desembre a les 14:00 H.
2. Lliurament presencial a la seu de SITIBSA els dies 9, 10 i 11 de desembre,
dins l’horari comprès entre les 8:30 i les 14:00 hores.
Es recorda que dins aquest termini establert les persones aspirants hauran de
presentar una fotocòpia de la següent documentació (sense perjudici que en el
moment de la contractació hagin de presentar els documents originals per tal de
comprovar la seva autenticitat):
- DNI o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu
de la personalitat (NIE o targeta de residència).
- Titulació universitària requerida (primer cicle d’ensenyança universitària
d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió, en informàtica de sistemes o
en telecomunicacions).
- Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana B2.
- Els documents acreditatius dels mèrits, ordenats segons els apartats de les
bases de la convocatòria i numerats correlativament. No es valorarà cap
mèrit que no s’acrediti dins aquest termini.
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