3,00

0,25

0,00 0,00

1,25

0,05 0,00 0,50
0,00 0,00 0,50

0,25

0,00 0,75

0,55

0,25

0,50 0,00

2,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

SUMA (màxim 10 punts):

0,50 0,00

4. Entrevista (1)

0,00

Anglès o Català C2 (0,75p./certificat)

0,00 0,00 0,50
0,00 0,00 0,25

3. Coneixements d'idiomes (1)

2,50

0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Experiència en gestió de projectes; 0,01 p./mes (0,5 p. màx.)

2. Experiència professional (4)

Postgrau o màster relacionat; 1p./titulació (2 p. màx.)

Formació en programació de bases de dades (SQL); 0,05p./hora (1 p. màx.)

Formació en base de dades (Accés, Excel, ...); 0,05p./hora (1 p. màx.)

Anglès o Català C1 (0,5p./certificat)

41571045V

Català B1 (0,25p.)

43229880T

Experiència en elaboració, manteniment i explotació de bases de dades en
general; 0,01 p./mes (1 p. màx.)

43136795L

Experiència en elaboració, manteniment i explotació de bases de dades en
àmbit sanitari; 0,05 p./mes (2,5 p. màx.)

78219554G

1. Formació relacionada (4)

DNI

Mèrits

Llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria per a la contractació d’un tècnic o tècnica de
suport a la investigació llicenciat en Informàtica per la realització del projecte «eVIHA, PRAN»

Exclòs

18219899N

Les entrevistes es realitzaran dia 20/10/2020 a l’Hospital Universitari Son Espases (Ctra. Valldemossa, CP:07120
Palma, Illes Balears) Edifici S, Planta 1, (sala de reunions) de 09.00 a 10.00 hores.
L’assistència a l’entrevista s’ha de confirmar a l’e-mail idisba.rrhh@ssib.es (detallant si es vol realitzar de forma
presencial o telemàtica). Un cop es confirmi l’assistència s’assignarà una hora en resposta a l’e-mail. Si no es
confirma l’assistència no tindrà dret a la realització de l’entrevista. S’ha de tenir en compte que l’hora assignada es
estimatòria, així que les entrevistes es poden endarrerir o bé avançar una mica.
Es disposen de 3 dies hàbils després de la publicació del llistat definitiu per presentar esmenes. Cal esmentar que si
no es presenten al·legacions (esmenes) les puntuacions d’aquest llistat definitiu s’entendran com a acceptades. Les
al·legacions presentades es resoldran el dia de l’entrevista.

dijous, 8 / octubre / 2020
Carretera Valldemossa, 79 (Hospital Universitari Son Espases, edifici S,
primer pis) 07010 Palma. Tel.: 871205234

