Procediment
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Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER COBRIR AMB
CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS DE CONTRACTACIÓ O
PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PER CONCURSOPOSICIÓ DE PERSONAL LABORAL/FUNCIONARI TEMPORAL.
1. Vista l’acta de resolució de les reclamacions i al·legacions presentades a la prova
-coneixements tipus test de l’annex i de les bases- en la qual s’aprova la relació
definitiva de persones que han superat la primera prova de la fase d'oposició, que ha
estat publicada al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal en
data 17 de maig de 2021.
2. Vista la resolució núm. 2021-3389, de data 13.05.2021, per la qual es modifiquen
les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar
administratiu/va per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de
prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, que ha estat publicat al BOIB núm. 64,
de data 18 de maig de 2021.
3. Es comunica que el dia 18 de maig de 2021 ha començat el termini de deu dies
hàbils per tal que les persones aspirants presentin en el Registre General de
l'Ajuntament d'Eivissa la documentació acreditativa dels mèrits avaluables d'acord amb
el barem establert a l'Annex II juntament amb la documentació que acrediti complir el
requisit exigit a l'apartat d) i e) de la base segona de les bases de la convocatòria.
(Tràmit disponible a la seu electrònica: “Recursos Humans - Borsa de treball:
aportació documentació requisits convocatòria i barem de mèrits”.)
Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En
aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. Les persones que no
acreditin els requisits esmentats anteriorment seran excloses del procés selectiu.

Eivissa,
La secretaria del Tribunal
(document signat electrònicament al marge)
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