Comunicació de la data, lloc, estructura i procediment dels exercicis de l’apartat 8 de
les Bases del procés selectiu per a la confecció de borses de treball de personal laboral
no permanent en diferents categories de la Unitat Operativa d’Emergències de la
societat mercantil pública GEIBSAU, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
Una vegada publicades les llistes definitives d’aspirants que passen a la fase d’exercicis (punt
8 de les bases) us comuniquem el següent:
1. Realització de les proves
DATA: Dimarts 28 de novembre de 2017 a les 11:00 h.
LLOC: EBAP Sala 11 (C/ del Gremi de Corredors, 10 Polígon Son Rossinyol, 07009
Palma).
2. Estructura i procediment de les proves de l’apartat 8 de les Bases


Prova psicotècnica (tipus test):

◦ La prova constarà d’una bateria de preguntes d’aptituds i competències,
cadascuna de les quals tindrà quatre alternatives de resposta.

◦ La prova pot durar entre una hora (1h) y una hora i mitja (1:30 h)
S’establiran aproximadament 15 minuts de descans abans de realitzar la prova següent.



Prova d’avaluació de coneixements generals:

◦ Puntuació màxima assolible 20 punts. Mínim que s’exigeix 10 punts.
◦ És una prova tipus test.
◦ Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta amb només una correcta.
◦ Cada resposta errònia descomptarà ¼ d’una resposta correcta. Les respostes en
blanc no restaran puntuació.

◦
◦ Els aspirants a agent d’emergències nivell IV i V realitzaran la prova en una part

diferenciada de l’aula i tindran un temps de trenta cinc (35) minuts per realitzarC/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n. Es Pinaret. Es Pont d’Inca.07141 Marratxí.Mallorca.Tel.: 971 78 73 86

la. El número de preguntes que hauran de respondre els aspirants de Nivell V és
de vint (20) i els aspirants a nivell IV de vint-i-cinc (25).

◦ Els aspirants a tècnics d’emergències nivell III i II estaran en l’altre part de l’aula i

tindran seixanta (60) minuts. El número de preguntes que hauran de
respondre els aspirants de Nivell III és de trenta-cinc (35) i els aspirants a nivell
II de cinquanta (50).

◦ Els aspirants hauran de respondre el número de preguntes que correspon al
nivell MÉS ALT sol·licitat.

Es seleccionarà un examen mitjançant sorteig, entre diverses possibilitats, al moment de
l’inici de la prova.

Una vegada corregides les proves es procedirà tal com es descriu a les bases de la
convocatòria 8.2.5 i 8.2.6.
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