NOTA INFORMATIVA
Assumpte: PRESENTACIÓ DE MÈRITS
D'acord amb la base 7.8 de les Bases generals del concurs oposició per a l'Oferta Pública
d'Ocupació 2016-2017, els aspirats que hagin superat la fase d'oposició han de presentar els
mèrits seguint aquestes indicacions:
1. Han d'aportar els mèrits en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de
la publicació de la qualificació provisional de la fase d'oposició.
2. Els mèrits es poden presentar:
2.1. Preferiblement, de forma telemàtica:
a) En la web http://oposicions.cime.es: pestanya «Presentació de mèrits», que
dóna accés a la Carpeta Ciutadana. S'ha de disposar de certificat digital, DNI electrònic o PIN
Ciutadà. Per recuperar la contrasenya del PIN ciutadà cal anar "opcions d'usuari" de la Carpeta
Ciutadana.
2.2. També es poden presentar:
b) Presencialment a la seu del CIM de Maó i Ciutadella, en el punt de presentació
de mèrits habilitat, que disposa de personal de suport per realitzar el tràmit.
RECOMANAM que no s’esperi al darrer dia per evitar un temps d’espera més llarg de l’habitual.
c) Mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es
presenta per aquests mitjans, cal enviar per correu electrònic a l'adreça
gestio.persones@cime.es el comprovant del registre efectuat.
3. Només es valoraran els documents que hagin estat obtinguts fins a la data de presentació de
sol·licituds de cadascuna de les convocatòries.
4. S'ha de descarregar i emplenar el curriculum vitae que es troba en accedir a la pestanya de
presentació de mèrits, i s'han de seguir els punts del barem de mèrits de les bases (exemple: 1.
Experiència professional, 2. Formació, 3. Català, etc.) i tenir en compte les OBSERVACIONS
que s'indiquen en aquest document.
5. Cal aportar la vida laboral i la resta de documentació que s’hagi fet constar en el currículum,
la qual haurà de estar escanejada individualment.
6. En el tràmit de presentació de mèrits (telemàtic), s'ha d’adjuntar la documentació escanejada
individualment amb el mateix nom i amb l'ordre que s’hagi indicat en el currículum.
7. NO s'ha de sol·licitar el certificat de serveis prestats al CIM individualment per registre
d'entrada. En la presentació de mèrits hi ha una casella habilitada per sol·licitar que el CIM
aporti d’ofici aquest certificat.
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