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 LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIÓ I DEL LLISTAT DE LES
PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ESTAT EXCLOSES
Revisada i valorada per part de la Comissió de selecció la documentació que han
acreditat les persones aspirants que s’han inscrit a l’oferta pública del SOIB núm.
04 2020 003144, es publica d’acord amb l’establert a les bases que regeixen el
procés de selecció:
1. El llistat de candidats exclosos, per no complir i/o acreditar tots els requisits:
NOM

DNI/NIE

Bonet XXXX

41XXXX94M

Boul'Harrak XXXX

43XXXX04C

Costa XXXX

45XXXX97P

Jiménez-Bravo XXXX

43XXXX88N

Martínez XXXX

15XXXX60F

Sampol XXXX

43XXXX57G

Valens XXXX

43XXXX77J

El motiu d’exclusió de tots ells és no acreditar estar en possessió del títol de primer
cicle d’ensenyança universitària d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió, en
informàtica de sistemes o en telecomunicacions, o aquells que s’establessin
reglamentàriament, en consideració a la naturalesa anàloga amb les anteriors.
2. El llistat provisional amb la puntuació atorgada a cada persona aspirant
admesa, ordenat per odre decreixent de puntuació:
NOM

DNI/NIE

Villén XXXX

43XXXX38L
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PUNTUACIÓ
TOTAL
21,49

De Arcos XXXX

43XXXX83L

11,61

Molina XXXX

43XXXX75H

11,58

Bonet XXXX

43XXXX35E

7,56

Rodríguez XXXX

43XXXX26H

5,67

González XXXX

78XXXX54G

3,38

Grau XXXX

43XXXX77T

3,00

Ferrer XXXX

43XXXX53B

0,33

Arenas XXXX

43XXXX59B

0,00

Per altra part, i d’acord amb les bases, a partir de l’endemà de la publicació a la web
de SITIBSA del llistat provisional de puntuació i del llistat de persones aspirants
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. Aquests dos dies són el dilluns 21 i el dimarts 22 de
desembre de 2020.
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.

Palma,
La secretària de la Comissió de selecció
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