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Ειδικό Θέμα
Σειρά
Επιτυχίας

Αρ. Υποψ.

1

424

Τεστ Ατομικών Ικανοτήτων

Βαθμολογία %

Βαθμολογία (με
βαρύτητα 60%)

Ε/Α

51,75

31,05

Ε

Βαθμολογία %

Βαθμολογία (με
βαρύτητα 40%)

Ε/Α

54,17

21,67

Ε

Συνολική Βαθμολογία
(με βαρύτητα %)
52,72

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
Στον πιο πάνω κατάλογο περιλαμβάνονται κατά σειρά επιτυχίας, μόνο οι Επιτυχόντες υποψήφιοι που ζήτησαν όπως αξιολογηθούν στα πλαίσια του περί
Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο και α) πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης όπως αυτά
δημοσιεύτηκαν στην προκήρυξη των θέσεων (* υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων πρωτότυπων αποδεικτικών πιστοποιητικών), β)
κρίθηκαν από Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ότι εμπίπτουν στις πρόνοιες τις πιο πάνω νομοθεσίας και ότι είναι
κατάλληλοι για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης και γ) πέρασαν με επιτυχία την γραπτή εξέταση.
Επιτυχία (Ε) του υποψήφιου σημαίνει ότι ο υποψήφιος συγκέντρωσε βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε θέμα και η συνολική γενική βαθμολογία του
είναι τουλάχιστον 50% (με βαρύτητα).
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ.
6(1) του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009
Αρ. 146(Ι).
Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που είναι η Προφορική Εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι που πέτυχαν στην γραπτή εξέταση, κατέχουν
τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (* υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών
πιστοποιητικών) και η σειρά επιτυχίας τους εμπίπτει σε αριθμό τριπλάσιο των κενών θέσεων (6 κενές θέσεις), περιλαμβανομένων και ατόμων που
εμπίπτουν στις πρόνοιες του Νόμου Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες (όπου ισχύει). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων η σειρά επιτυχίας τους για
σκοπούς πρόσκλησης τους στην προφορική εξέταση θεωρείται η ίδια. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των κενών θέσεων,
θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος (email/sms) για να αποστείλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για αξιολόγηση εντός καθορισμένης
προθεσμίας.
Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους
διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που έχουν υποβάλει αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής
ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό
υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα
είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta.
Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και
αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων
μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού
στο 22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 13.30).
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