“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 de SITIBSA i constitució d’una borsa,
exp. 3/2021”

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 presentada per les
persones aspirants que s’han inscrit a l’oferta pública del SOIB núm. el 04 2021
004366, i d’acord amb les bases que refereixen el present procés de selecció, es
publica:
1. El llistat de candidats exclosos, per no complir i/o acreditar tots els requisits:
Santiago XXXX, Felipe Juan
Andreu XXXX, Francesc Xavier
Serrano XXXX, Pedro Antonio
Patiño XXXX, Yenny

43XXXX50H
43XXXX27P
43XXXX30R
48XXXX50Q

El motiu de la seva exclusió 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.
Tampoc acrediten, excepte Francesc X. Andreu XXXX, el nivell B2 de català.
S’informa que el sol·licitant Barceló XXXX, Joan, DNI 78XXXX08Q va presentar la
documentació fora de termini, i per això no és admès.
2. Llistat provisional amb la puntuació atorgada a cada persona aspirant admesa,
ordenat per odre decreixent de puntuació:
NOM COMPLET

DNI/NIE

Bonet XXXX, Daniel

43XXXX35E

Alexandre Rosselló, 13-b, 1r
07002 Palma
Tel. 971 177 870
sitibsa@sitibsa.com
www.sitibsa.com

PUNTUACIÓ
TOTAL
9,68

Per altra part, i d’acord amb les bases, a partir de l’endemà de la publicació a la web
de SITIBSA d’aquest anunci, amb el llistat provisional de puntuació i el 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 dijous 2 i el divendres
3 de desembre de 2021.
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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