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coMrssró rÈcn¡rcn or s¡l¡ccló DE pERSoNAL LABoRAL pER A
LA eLAçA D'AUXILIAR ADMtNrsrRATru pER A LA FUNDAcIó prn ALS EsruDts supERroRS DE
vrústcn r ARTS ¡scÈ¡tteu¡s DE LES TLLES BALEARS (FESMAE-IB)
EXTRAcTE DE LA REUNró oe

ldentificació de la sessió
Núm.:

L

Data: 8 de setembre de 2022
Horari: de les 9:20 a les 12:45 h
Lloc: Despatx de la direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les llles Balears.
Carrer del Morer, 6 de Palma

Relació d'assistents

lrene Pascual Molinas, secretària acadèmica i presidenta de l'òrgan de selecció.
Francisco García Antolí, Cap d'administració isecretaria de l'òrgan de selecció.
Maria Antònia Bennàsar Ramis, Auxiliar administrativa i vocal de l'òrgan de selecció

Antecedents
El L9 de juliol de 2022 es va publicar al SOIB ia la pàgina web de la Fundació per als Estudis
Superiors de Música i Arts Escèniques de les llles Balears (FESMAE-IB) l'oferta pública de la
contractació d'interinitat per substitució de personal de baixa amb reserva de lloc de treball, a

temps complet.
Un cop finalitzada la inscripció al SOIB, la FESMAE va rebre el llistat dels aspirants a la plaça amb
les dades de contacte.

A continuació i per tal de rebre la documentació ordenada dels inscrits a la convocatòria es va

establir un formulari en línia, amb encriptació de dades, per tal de facilitar l'enviament i
distribució de la informació i així poder establir un barem.

la

Un cop finalitzat el període per enviar la documentació electrònica es varen rebre

la

documentació de 208 inscrits.

La documentació de totes les persones inscrites es va anar catalogant amb carpetes
personalitzades. El procés va finalitzar el passat 5 d'agost.
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Sessió

del8 de setembre

Es reuneix la comissió tècnica de selecció de personal laboral -en aquest cas, Auxiliar
Administratiu- de la FESMAE-IB. S'analitza la situació i vist el gruix de sol'licituds presentades,
per economia procedimental es decideix començar a revisar els expedients ¡ a seleccionar les
persones que tenen experiència laboral relacionada amb el lloc de treball anunciat per la
FESMAE-IB, ja que, segons la convocatòria publicada al SOIB, al punt 5. Concurs de mèrits; .
"Tdnt I'experiènciø professional com la formoció hon d'estor directament
relacionades omb les funcions del lloc de treball objecte de la convocotòrio" .
revisen els currículums dels aspirants amb experiència professional relacionada amb funcions
de naturalesa o de contingut anàleg a la de la plaça convocada.
Es

Per tal d'establir un borsí es publiquen les sis persones candidates amb la major puntuació per
tal de procedir a l'entrevista com a part final del procés de selecció. La resta d'aspirants que

hagin superat la puntuació mínima de 10 punts passaran a formar part d'un borsí per a cobrir
noves baixes. La seva incorporació sempre dependrà del procés final de l'entrevista.
La convocatòria per a l'entrevista es durà a terme el 12 de setembre a partir de les L0:00 h.
S'aniran convocant als aspirants amb un interval de 15 minuts. Se'ls enviarà un correu electrònic

amb la convocatòria personalitzada.
A les l-2,45 h finalitza la reunió de la comissió tècnica.

Palma, 8 de setembre de2022
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lrene Pascual Molinas
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Presidenta

Secretari

Fstud¡s SuPeriors
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Escèniques

de tes llles Ealeqrs

García Antolí
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