ANUNCI DEL RESULTAT PROVISIONAL DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÉS SELECTIU D’UN
TERAPEUTA OCUPACIONAL MITJANÇANT OFERTA AL SOIB
Un cop valorats els mèrits adduïts pels aspirants del procés selectiu per a la selecció d’un
terapeuta ocupacional (Procés iniciat mitjançant oferta al SOIB), es fan públics els resultats
provisionals de dit concurs:

Nom

DNI

Ferrá García, José
****9724*
Daniel
Estrany Munar,
***83*75*
Maria Francesca
Díaz Hormigo,
1****33*G
Elena

Formació Accions
Experiència
Acadèmic Formative
Professional
a
s

Llengua
Catalana

Altres
Llengües

1,2

4

2,88

1

0

0

1

1,33

1

0

0

0

0

0

0

TOTAL

9,08
3,33
0

Cal advertir que no s’ha valorat l’experiència professional d’aquells aspirants que no han
aportat certificat de vida laboral i la dels que no han presentat certificats de funcions, tot això
en els termes de la convocatòria.
Els interessats podran sol·licitar revisió i/o audiència al tribunal dins els tres dies hàbils
següents a aquesta publicació.
Les sol·licituds de revisió de mèrits hauran de ser presentades al registre físic o electrònic de
l’Ajuntament de Lloseta o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre. En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament i fer-ho
en un altre Registre, la persona interessada ha de comunicar-ho a l’Ajuntament abans de la
finalització del termini de la revisió mitjançant enviament del justificant de presentació a
l’adreça electrònica secretaria@ajlloseta.net. Sense la concurrència d’aquest requisit, les
sol·licituds de revisió què es registrin a l’Ajuntament fora del termini de presentació no seran
admeses.
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