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Exp.: Aux. Admin. Biblioteca

Emissor: Òrgan de selecció de la
Fundació per als Estudis Superiors de
Música i Arts Escèniques de les Illes
Balears.

Document: Diligència
FAIG CONSTAR

Que, per al procés de contractació per a una plaça d'auxiliar administratiu de
biblioteca de la FESMAE-IB, s'han revisat els expedients i s'ha procedit a publicar la
resolució al tauler de FESMAE-IB, al primer pis, a l'edífici ubicat al carrer Alfons el

Magnànim,

64 i a la pàgina web de la

Fundació

a

l'enllac:

http://fesmae.com/places. htm I
Per la qual cosa, cert¡fic, que avui 28 de novembre de 2019 a les 14:00h s'ha publicat
la resolució del barem dels aspirants a la plaça d'auxiliar administratiu de Biblioteca.

Aquest barem s'ha dut a terme per economia procedimental decidint començar a
revisar els expedients i 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. Valoració dels mèrits; ...aquest barem es
farà segons els serveis prestats a qualsevol administració pública o empresa
privada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlegs a la de la
plaça.

D'aquest barem dona com a resultat tres persones que aconsegueixen nou punts,
el màxim de puntuació sense comptar l'entrevista; quatre punts són sobre formació
acadèmica i cinc punts per l'experiència laboral.
Degut a que el quart classificat té un puntuació inferior de més d'un punt respecte
dels tres primers i que l'entrevista compta tan sols un punt, per la qual cosa no podrà
arribar a igualar o superar la puntuació d'aquests, es decideix que es convocarà als
tres candidats amb la màxima puntuació per a la darrera fase de I'entrevista.

Un cop publicada l'acta amb les persones seleccionades, l'òrgan de selecció es
posarà en contacte amb aquestes per procedir a les entrevistes que es duran a
terme el dia 4 de desembre a les 10,00h al despatx del director del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears, carrer dAlfons el Magnànim,64,1r pis.

I per a que quedi constància d'aquest fet, sign la present diligència a Palma,
novembre de 2019

Francis

García Antolí

Secretarí de l'òrgan se selecció

C/ d'Alfons el Magnànim, 64

07004 Palma
Conservatorisuperior.com
Esadib.com
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