RELACIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE FEINA PER A
CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PROGRAMADOR SÈNIOR A “SERVEI
D’INFORMÀTICA LOCAL DE MENORCA, S.A.»
Manel Camps Cabrera, com a President de l’Òrgan de selecció avaluador del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de feina per a contractacions temporals de PROGRAMADOR SÈNIOR, un cop
finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds i després de revisar l’Òrgan de selecció tota la
documentació aportada per les persones aspirants,
FAIG CONSTAR
Que, la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es en aquest procés selectiu és el següent:
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS
DNI/NIE
41505003P
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41508222F
LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS
Cada motiu d'exclusió s'identifica mitjançant un codi numèric

DNI/NIE

MOTIU/S

41742373H

3.1
4.1
4.2

41608124C

4.1
4.2

A les taules següents s'especifica el significat de cada un dels codis numèrics amb els quals s'identifiquen
els diferents motius d'exclusió:
1

CURRICULUM VITAE

1.1

No presenta còpia del currículum vitae actualitzat

2

DNI/NIE

2.1

No presenta còpia del DNI o NIE

3

TITULACIÓ ACADÈMICA

3.1

No presenta document acreditatiu de la titulació acadèmica exigida en les bases o, el document presentat no
justifica adequadament estar en possessió de la titulació requerida en les bases. Segons l’apartat 6.2 de les
Bases es requereix estar en possessió d’una titulació oficial universitària o formació professional de Grau
Superior en la branca d'Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicacions o equivalent.

3.2

La titulació acadèmica presentada no és equivalent a l'exigida en les bases

4

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4.1

No acredita l'experiència professional mínima de dos (2) anys com a Programador exigida per a participar

1

en aquest procés selectiu.
4.2

No presenta l'Informe de vida laboral, ni tampoc presenta contractes de treball amb segell i/o signatura de
l'empresa, ni document o certificat acreditatiu del/s lloc/s ocupat/s per acreditar l’experiència així com de les
funcions exercides com a Programador.

Segons el què s’especifica a l’apartat 8 de les Bases de la convocatòria, les persones aspirants que hagin
resultat excloses provisionalment podran presentar les al·legacions, esmenes i/o reclamacions que
considerin oportunes en el termini de CINC (5) dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del
present llistat provisional. Les persones aspirants que no esmenin la causa d'exclusió dins el termini
establert a l’efecte seran excloses definitivament del procés selectiu.
Les al·legacions, esmenes i/o reclamacions s’hauran de presentar al Registre de la Societat de la
següent forma:
• Telemàticament a través de la Seu Electrònica de la web oficial de SILME, S.A. a través del següent
enllaç: https://www.carpetaciutadana.org/silme/ mitjançant certificat digital o;
• Presencialment a les oficines de SILME, S.A. ubicades al c/ Borja Moll, 51 de Maó de dilluns a divendres
entre les 08h i les 14h.
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Finalitzat el termini d'al·legacions i, un cop aquestes hagin estat resoltes, en el seu cas, es publicarà a la
pàgina web oficial de SILME, S.A. (www.silme.es a l’apartat d’«Ofertes de treball») el llistat definitiu
d'admesos i exclosos.
Per altra banda, assenyalar que s’ha detectat una errada en el contingut de l’apartat A) del punt 2 de la
clàusula 10.1 de les Bases relativa a la «Nota mitjana de l’expedient acadèmic». Concretament, s’estableix
que:
A)

«Quan les notes no estiguin expressades numèricament, s’aplica la següent equivalència:
Notable.....................................................................................................................................…….. 7,50 punts
Excel·lent.................................................................................................................................…..… .7,50 punts
Matricula d’honor......................................................................................................................……5,00 punts”
Havent-se detectat error numèric respecte a la puntuació atribuïda al Notable i la Matrícula d’honor, el
redactat es corregeix i, en conseqüència, queda de la següent manera:
«Quan les notes no estiguin expressades numèricament, s’aplica la següent equivalència:
Notable.....................................................................................................................................…….. 5,00 punts
Excel·lent i matrícula d’honor .................................................................................................…..…7,50 punts”
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
Manel Camps Cabrera
President de l’Òrgan de selecció

2
Manel Camps i Cabrera
24/02/2021 11:48:05
Ho accepto
Maó

