Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria d’un lloc de treball amb
contracte laboral temporal de cambrer/a pel Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèrits
Un cop revisades totes les sol·licituds rebudes per participar a la convocatòria d’un lloc de
treball amb contracte laboral temporal de cambrer per a la substitució d'una treballadora en
situació d'incapacitat temporal i permís de maternitat pel Consorci Escola d'Hoteleria de les
Illes Balears (Consorci EHIB) pel sistema de concurs de mèrits (BOIB núm. 30, de 26 de
febrer de 2022), segons la Resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria
de les Illes Balears (EHIB) de 24 de febrer de 2022, l’òrgan de selecció va elaborar la llista
provisional d’admesos i exclosos.
El 24 de març de 2021 es va fer publica la llista d’admesos i exclosos, especificant que les
persones interessades i que figuren com a excloses amb els motius indicats disposaven de
tres dies hàbils per esmenar les deficiències detectades i/o acreditar els requisits.
Els candidats exclosos no han presentat documentació ni esmenes en el període obert a
l’efecte o en altre període anterior des de la convocatòria del procediment selectiu, pel qual al
no acreditar el compliment dels requisits del punt 2 i 5 de la Resolució de la directora general
de la convocatòria(BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2022) seran exclosos.
La llista definitiva d’admesos i exclosos es la següent:
Relació d’admesos:
Candidat
Maria del Carmen Mulet Romero
Relació de sol·licituds excloses:
Candidat
Miguel Bernat Serra
Ana Oliver Vall-Llossera

Motiu d’exclusió
- No acredita experiència en servei de bar o
cafeteria mínima de dos anys.
- Presentació de la sol·licitud fora de
termini.

Aquesta llista s’ha de fer pública 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).
Palma, 1 d’abril de 2022
L’òrgan de selecció
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