Assumpte:

Secretaria
RH2019/001040
Procés selectiu per a cobrir 3 places d'administratiu
d'administració general com a funcionari de carrera i, la creació
d'un borsí d'aquesta categoria mitjançant el sistema de concurs
oposició per promoció interna.

RESULTAT DE LA PROVA DEL SEGON EXERCICI (Questionari tipus test).
Realitzat el segon exercici de la fase d'oposició, qüestionari tipus test, en data 10 de
setembre de 2020 el resultat ha estat el següent:
44_715X
78_374N
78_113G
78_054N

14,00 punts
14,00 punts
13,00 punts
12,63 punts

Els opositors disposen d'un termini de tres (3) dies hàbils, des de la publicació de les
qualificacions, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen
davant el tribunal.
Es convoca als aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, per a la
realització del tercer exercici consistent en la resolució per escrit de distintes questions
practiques relatives a les tasques propies de la tasca que es convoca, partint del temari que
figura a l’Annex I que figura a les bases, el dia 17 de setembre de 2020 a les 10:00 hores
al Claustre San Domingo d’Inca) situat al c/ Germanies s/n, d’Inca.
Les persones aspirants podràn fer ús dels textos de normativa legal que consideren
oportuns i que portin amb si. El tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats
textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.
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