Puntuacions definitives de la valoració dels mèrits de la convocatòria d’un lloc de
treball amb contracte laboral temporal de professor/a de restauració pel Consorci
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèrits
El dia 5 de novembre de 2021 es va fer pública la llista de puntuacions provisionals de la
valoració dels mèrits, i de l’entrevista personal, de la convocatòria d’un lloc de treball amb
contracte laboral temporal de professor/a de restauració pel Consorci Escola d’Hoteleria de
les Illes Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèrits
Dins el termini de tres dies hàbils per efectuar al·legacions cap interessat ha presentat
al·legacions, per tant la llista provisional de puntuació de la valoració dels mèrits i de
l’entrevista personal passa a ser definitiva. La puntuació definitiva és la següent:

Pablo José

PUNTUACIÓ OBTINGUDA PROCÉS PROFESSOR DE RESTAURACIÓ

Serrano Sánchez

Puntuació

35,00

Experiència professional (Màx. 45 punts)
Serveis prestats com a professor de restauració, exercint funcions de naturalesa o de
contingut tècnic anàlegs a la de la plaça: 0,03 punts per cada hora de classe impartida, amb un
màxim de 20 punts.
Serveis prestats com a metre, 0,5 punts per cada mes de treball acreditat a jornada completa
(en cas de no ser jornada completa o mes sencer, es calcularà proporcionalment), amb un
màxim de 15 punts.
Serveis prestats com a cap de sector o segon metre, 0,5 punts per cada mes de treball
acreditat a jornada completa (en cas de no ser jornada completa o mes sencer, es calcularà
proporcionalment), amb un màxim de 7,5 punts.
Serveis prestats com a cambrer professional, 0,5 punts per cada mes de treball acreditat a
jornada completa (en cas de no ser jornada completa o mes sencer, es calcularà
proporcionalment), amb un màxim de 2,5 punts.

20,00
15,00
0,00
0,00
2,20

Formació (Màx 40 punts)
b.1) Segons la titulació acadèmica acreditada, s'obtindran els següents punts. Màxim de 30
punts:
-Llicenciatura o grau universitari: 13 punts
-Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o titulació equivalent: 4
puntFormació professional de grau superior de Tècnic superior en Direcció de Cuina o un
d’equivalent (diferent de restauració que és requisit): 12 punts

0,00

-Doctorat: 6 punts
-Certificat d'Aptitud Pedagògica o màster oficial universitari de formació de professorat: 6
punts per cada 30 Crèdits ECTS
-Màster universitari: 2 punts per cada 30 crèdits ECTS
b.2) Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per entitats
formadores i relacionats amb el servei de restauració. La valoració d’aquests cursos serà la
següent: 0,01 punts per cada hora de curs realitzada, certificada i aprovada. Màxim de 8

1,00

punts.
b.3) Es valoraran els cursos d'informàtica a nivell d'usuari, el cursos en prevenció de riscs
laborals i els cursos en matèria d’igualtat. La valoració dels cursos serà la següent: 0,003 punts
per cada hora de curs realitzada, certificada i aprovada. Màxim de 2 punts.

1,20

Idiomes (màx 5 punts)

1,50

Català:

1,50

Certificat C1: 1.5 punts, certificat C2: 2.5 punts, certificat LA: 0.5 punts
Inglès:
(certificat A1: 0,5 punts, certificat A2: 0.5 punts, certificat B1:0,75 punts, certificat B2: 1.5 punts,
certificat C1:1.75 punts, certificat C2: 2 punts

0,00
10,00

Entrevista personal (màx 10 punts)

TOTAL

48,70
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Aquesta document s’ha de fer públic al tauler d’anuncis de la seu del Consorci EHIB (l’edifici
Arxiduc Lluis Salvador, campus UIB, carretera Valldemossa 7,5 km, 07122 Palma) i a la
pàgina web del Consorci EHIB (www.ehib.es).
Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils des de l'endemà
de la publicació a la pàgina web del Consorci EHIB per efectuar al·legacions.
Palma, 11 de novembre de 2021
L’òrgan de selecció
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