Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual
s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos per ordre de puntuació de la
convocatòria de caràcter excepcional de crida publica per seleccionar aspirants per als
nomenaments temporals per a la categoria de T.E. Higienista Dental de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears (ASEF 2021_02)

Maria Carmen Santos Bernabeu a data 11-03-2021 08:25:59 CET.

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de
18 de gener de 2018 es va aprovar el model per fer una crida pública com a
procediment de caràcter excepcional en aplicar el punt d de la disposició transitòria
segona del Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari
temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses
úniques de treball per a cada categoria i especialitat (aprovat per l’Acord de la Mesa
Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016, ratificat per l’Acord de Consell de
Govern de 25 de novembre de 2016).
2. En data 23 de febrer de 2021 es publicà la Resolució de la directora gerent de l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera, per la qual es fa una crida pública amb caràcter
excepcional per seleccionar aspirants per als nomenaments temporals per a la
categoria de T.E. Higienista Dental de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei
de Salut de les Illes Balears.
Una vegada vençut el termini de presentació de sol·licitud, d’acord amb les bases que
regulen el procediment de la convocatòria, dicto la següent
Resolució

2. Publicar aquesta resolució a la web del Servei de Salut.

Presentació d’al·legacions
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1. Aprovar les llistes provisionals d’admesos i exclosos, que s’annexa a aquesta
resolució, especificant la seva causa d’exclusió, i per ordre de prelació indicant
la seva corresponent puntuació.

Els aspirants disposen de cinc (5) dies hàbils per formular al·legacions contra aquesta
resolució i esmenar deficiències (en cas que no ho facin el considerarà que han desistit de la
seva sol·licitud) en el Registre de l’Hospital Can Misses o bé per qualsevol de les vies que
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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Antecedents i fonaments de dret

Amb la finalitat d’agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan l’al·legació s’hagi
presentat en registres aliens a l’Hospital Can Misses es recomana a les persones aspirants
que informin d’això enviant un fax al 971397113, o un missatge electrònic a l’adreça
asef.cridas@asef.es , en el qual ha de constar el nombre i la data de registre de l’escrit.

Eivissa, 11 de març de 2021
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La directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
P.D. Consellera de Salut (BOIB núm.191, 7 de novembre de 2020)

ANNEX I
Llistat provisional d’admesos i exclosos.
Procediment excepcional de crida pública de la categoria
T.E. Higienista Dental
de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

PUNTUACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Roig Ruiz, Juana Maria
Partida Ramos, Irene
Socias Molina, Melanie
Galicia Aceituno, Marta
Cancela Pose, Maria Consuelo
Delgado Navarro, Cristina
Oliver Piza, Maria de Lluc
Juan Tur, Maria del Carmen
Valero Arriaza, Monica
Fernandez-Peña Tartiere, Estefania
Menjibar Martin, Cristina
Moreno Miranda, Daniela Francisca
Suarez Pisones, Isabel
Zapata Coronel, Clary Maryuri

****5230F
****7198C
****7580B
****5101G
****1577S
****5431P
****7267M
****8785C
****1500R
****3849V
****4816C
****6176X
****0264N
****8001S

8,60
1,17
0,10
0,07
0,00
0,00
0,00
17,63
6,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EXCLOSOS:
Apellidos y Nombre

DNI

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

Bezemer Torres, Sergio

****4398R

1.b

Cava Munuera, Sandra

****6681J

1.b

Duran Duran, Maria - Bel

****8185R

1.b

Fajula Jimenez, Anais

****9350W

1.b

Guillen Amaya, Alba

****

1.b

Juan Sanchez, Ana Maria

****5992X

1.b

Micol Garcia, Cristina

****9468T

1.b

Moreno Gonzalez, Virginia

****5183M

1.b

Pizarro Casas, Eva Maria

****1060H

1.b

Recio Cabezuelo, Esther

****1041W

1.b

Rodriguez Romero, Belen

****0661A

1.b

Sanz Soto, Laura

****1996F

1.b
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Llinatges, Nom
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ADMESOS:
RANKING

