PROCÉS SELECTIU PER FORMAR PART DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA
D’ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC/A DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
A la vista de l'al·legació presentada, per part del tribunal, a la prova específica de dia 29/06/2018 i
una vegada revisada tota la documentació, el Tribunal acorda anul·lar l'esmentada prova
específica, atès que els dos aspirants que estaven convocats a fer la prova no complien els
requisits per poder formar part de la borsa de treball.
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Atès que hi ha una única candidata que compleix els requisits, i aquesta demana mantenir la nota
de la convocatòria anterior tal i com estableixen les bases de la convocatòria.
El resultat de la prova específica del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de
treball d’ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC/A del Consell Insular de Menorca resta d’acord, amb el
següent quadre resum:

Es comunica que, dins un termini de 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta llista, les persones que es mantenen a la convocatòria, han d’acreditar
els mèrits que s’indiquen a l’annex de les bases generals esmentades a l’encapçalament de les
bases específiques, presentant còpies dels documents justificatius dels mèrits en el Registre
General del Consell Insular de Menorca (oficines d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la
Biosfera núm. 5 de Maó, i a la plaça de la Catedral núm. 5 de Ciutadella).
Recordar que només es valoraran els mèrits anteriors a la data de finalització de presentació de
sol·licituds per formar part de l’esmentat procés selectiu que va ser dia 02/03/2018 (inclòs).
S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent d’aquesta publicació, per presentar
les al·legacions que les persones interessades considerin oportunes.

La Secretaria del Tribunal,
Pilar Vinent Barceló
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document.
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