Diligència de la Comissió Avaluadora del procés de selecció de personal tècnic,
en relació la plaça de director tècnic d’atletisme a l’illa d’Eivissa, de 20 hores
FAIG CONSTAR
Que avui, dilluns 29 de novembre de 2016, la Comissió Avaluadora del procés de
selecció de personal tècnic, amb caràcter laboral temporal, per als programes de
tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears
(CTEIB), ha detectat un error a la revisió de la documentació de la reclamació amb
registre d’entrada E1466-16, del sol·licitant amb document nacional d’identitat
41455840L, candidat a la plaça de director tècnic del programa de tecnificació
d’atletisme.
Amb la nova revisió la puntuació del candidat és de 51 punts, i en conseqüència, la
plaça en qüestió ja no serà d’assignació directa, sinó que s’ha de convocar
l’entrevista als dos candidats presentats.
Com que aquets dos candidats també s’han presentat a la plaça de tècnic
d’atletisme a Mallorca de 15 hores setmanals, es proposa realitzar l’entrevista per a
les dues places de cada candidat el mateix dia i hora previstos inicialment per a
l’entrevista de la plaça de tècnic.
Per evitar confusions, tornem a indicar el dirà i hora en que es realitzarà l’entrevista
als dos candidats per a les dues places:
Candidat

Data i hora entrevista

43063424H

29/11/2016 9:00

41455840L

29/11/2016 9:00

Palma, dilluns 28 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió Avaluadora
Jorge Grigelmo Miguel
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