CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
D’OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA PER A L´EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE
MANACOR, S.A.

Llista provisional d’aprovats. Nota de l’examen pràctic i valoració de mèrits
1. El passat 15 de febrer es va dur a terme la fase d’oposició del procés per a la constitució d’una borsa
d’oficial segona electricista mitjançant concurs oposició.
2. La fase d’oposició va consistir en una prova pràctica composta de dos exercicis obligatoris sobre les
tasques pròpies del lloc de feina dins les activitats que duu a terme la SAM.
La puntuació de la FASE D’OPOSICIÓ és la següent:
Núm. entrada
1

NOM I COGNOMS
******** ***** ******

DNI/NIE
*****328J

OPOSICIÓ
55,00

3. Es procedeix a fer la valoració de mèrits segons el previst a les bases que regeixen la convocatòria pels
aspirants que han superat la fase d’oposició. .
Núm. entrada
1

NOM I COGNOMS
******** ***** ******

DNI/NIE
*****328J

CONCURS
0,00

4. Tal com disposa la clàusula setena de les bases, l'ordre de classificació definitiva dels aspirants serà el
resultat de sumar les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en la fase d'oposició.
Les puntuacions totals queden de la forma següent:
Núm.
entrada
1

NOM I COGNOMS

DNI/NIE

CONCURS

OPOSICIÓ

TOTAL

******** ***** ******

*****328J

0,00

55,00

55,00

5. En aplicació de la clàusula vuitena de les bases, els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils,
a comptar des del dia següent a la publicació de la llista, per efectuar les reclamacions o observacions
que considerin oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen per part del Tribunal.
6. A falta de reclamacions, la llista provisional s’elevarà a definitiva.
Manacor, 16 de febrer de 2022
La secretària del Tribunal qualificador
Margalida Galmés Sansó
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