“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 DEFINITIU DE PUNTUACIÓ I DEL LLISTAT DE LES
PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ESTAT EXCLOSES
S’informa que, una vegada finalitzat el termini per a presentar al·legacions, en data
7 de desembre de 2021 la Gerència de SITIBSA ha acordat:
1. Aprovar el següent 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.
2. Aprovar, com a definitiu, el següent llistat de puntuació final:
NOM COMPLET

DNI/NIE

Bonet XXXX, Daniel

43XXXX35E

PUNTUACIÓ
TOTAL
9,68

3. Proposar el contracte laboral temporal de tècnic mitjà informàtic SIG a DXXX
Bonet XXXX.
4. Constituir, únicament DXXX Bonet XXXX, un borsí per a possibles contractes
laborals temporals de tècnic mitjà informàtic SIG. La vigència d’aquest borsí
serà de 3 anys.
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5. Ordenar a la Secretaria de la Comissió de selecció que publiqui el llistat definitiu
de puntuació i del llistat definitiu de persones aspirants excloses a la pàgina web
de SITIBSA
Palma,
La secretària de la Comissió de selecció
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