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Document: Diligència

FAIG CONSTAR

Que, per al procés de contractació per a una plaça d'oficial primera de manteniment
de la FESMAE-IB, s'han revisat els requisits de les persones inscrites i s'ha procedit
a publicar la resolució al tauler de FESMAE-IB, al primer pis, a l'edifici ubicat al carrer
Alfons el Magnànim, 64 i a la pàgina web de la Fundació a l'enllaç:
http://fesmae.com/places.html

Per la qual cosa, certific, que avui 31 de maig de2022 a les 14:00h s'ha publicat la

resolució de les persones admeses i de les persones excloses dels aspirants a la
plaça d'oficial primera de manteniment.

D'aquesta primera revisió dona com a resultat que tres de les persones candidates
no compleixen els requisits mínims per accedir a la plaça i queden exclosos, mentre
que els altres disset candidats queden com admesos i es passarà properament a

revisar la seva documentació per tal d'establir els barems dels mèrits i experiència
professional aportada.

Un cop publicada aquesta diligència i el corresponent llistat amb les persones
seleccionades, l'òrgan de selecció es reunirà més endavant per a la revisió de la
documentació.

I per a que quedi constància d'aquest fet, sign la present diligència a Palma, 31 maig
de2022

Francis co García Antolí
Secretari de l'òrgan se selecció
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Palma, 31 de maig de 2022

Josep

****91345 ADMÈS

****35417 EXCLÒS
. No presenta I'homologació del títol de batxiller a Espanya
. No presenta eltítolde català.

****93728 ADMÈS

****4973G ADMÈS

:1.{.**6214Y ADMÈS

****70377 ADMÈS

***,r,49307 ADMÈS

**'1.*7105K EXCLÒS . No presenta el títol de català.

{.{.**7397X ADMÈS

{. {. {. {.1435p EXCLÒS . No presenta el títol de català

****5293R ADMÈS

:1.*'1.{.5912G ADMÈS

****9646K ADMÈS

*'1.**749lG ADMÈS

x***10ggJ ADMÈS

'1.'1.**1615A ADMÈS

****0519H ADMÈS

{.{.{.*67395 ADMÈS

****2662z: ADMÈS

'1.***5691E ADMÈS

DNI* Sítuació Observacions

President de la com tècnica


