RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU DERIVAT DE L’OFERTA PÚBLICA,
MITJANÇANT SOIB, NÚM. 04/2021/003981, EDUCADOR/A SOCIAL PER A L’AJUNTAMENT DE
BÚGER.
Tenint en compte la base quarta de la convocatòria que regula el procés selectiu, s’ha procedit
a sol·licitar els requisits de tots els aspirants que es varen apuntar a l’oferta de treball. A tots
aquells aspirants que compleixen els requisits li han estat avaluats, segons el barem establert a
la base cinquena, els mèrits que han aportat, quedant els resultats de la següent manera:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I VALORACIÓ DE MÈRITS:
Nº REGISTRE ENTRADA
2021-E-RE-262
2021-E-RC-559
2021-E-RC-552
2021-E-RE-264
2021-E-RC-554
2021-E-RE-266
2021-E-RE-263
2021-E-RC-556
2021-E-RE-269

DNI

PUNTUACIÓ

16079274C
41572468Z
43122267G
73399785T
41536222Q
20849855X
43216846F
43137050K
43224228Y

3,02
12,10
11,61
3,99
0,00
12,87
3,00
0,95
0,00

ASPIRANTS EXCLOSOS PROVISIONALMENT:
Nº REGISTRE
ENTRADA

DNI

OBSERVACIONS

2021-E-RE-268

76751610N

No adjunta requisits

2021-E-RE-267

43178569W

Falta certificat d’antecedents de
delictes sexuals actualitzat

2021-E-RE-270

07979397F

Falta revers de la titulació acadèmica i
anvers del carnet de conduir
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ANUNCI

Tots els aspirants que no es troben al llistat es troben exclosos al no haver presentat la
documentació requerida.
Els aspirants que així ho desitgin podran fer al·legacions en un termini de dos (2) dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, tal i com indica la base segona
de la convocatòria.
Una vegada resoltes les al·legacions presentades, si escaigués, es publicarà la llista definitiva i
es cridarà per ordre de puntuació perquè s’incorpori el lloc de feina de forma immediata. En
cas que l’aspirant no respongui en el primer intent de crida, es passarà al candidat següent de
la llista.
En cap cas aquest procés selectiu crea borsa. Una vegada la Mancomunitat notifiqui al SOIB la
persona seleccionada, es donarà per conclòs el procés de selecció.
El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, a data de signatura electrònica.

Guillem Villalonga Ramonell
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El vicepresident,

