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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

6993 Correcció d’errors de la Resolució del dia 6 de febrer de 2019 de la Universitat de les Illes Balears
per la qual es convoquen proves selectives d’accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l’ingrés a l’
escala d’auxiliars de cossos específics d’altres serveis, especialitat auxiliar de serveis, d’aquesta
universitat

Advertits de l'error comès a la Resolució del dia 6 de febrer de 2019 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves
selectives d'accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l'escala d'auxiliars de cossos específics d'altres serveis, especialitat auxiliar de
serveis, d'aquesta universitat i de conformitat amb les previsions de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, tot seguit s'indica la
rectificació oportuna:

On diu:

b) Segona prova: de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre per escrit un qüestionari tipus test psicotècnic o de
lògica.

Es qualificarà de 0 a 45 punts. Es valorarà el contingut de les respostes, la claredat de l'exposició i la capacitat de síntesi. Per poder
superar la segona prova cal tenir un mínim de 18 punts.

El temps per realitzar aquest exercici és de 90 minuts.

Ha de dir:

b) Segona prova: de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre per escrit un qüestionari tipus test psicotècnic o de
lògica de 45 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una és la correcta.

Es qualificarà de 0 a 45 punts. Per cada resposta errònia es restarà una tercera part del valor d'una resposta vàlida. Les preguntes no
resoltes, tant si figuren en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Per poder superar la segona prova cal tenir
un mínim de 18 punts.

El temps per realitzar aquest exercici és de 90 minuts.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

  

Palma, 8 de juliol de 2019

El Rector,
Llorenç Huguet
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