ACTA ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ DE 2 LLOCS
D’ADMINISTRATIU/VA ADSCRITS AL SERVEI D’EDUCACIÓ I DE CULTURA
A les 10.00 hores del matí del dia 22 de juliol de 2019, reunits a la Sala 5 de
l’Edifici l’Enològica es rep als aspirants del procés de provisió admesos al mateix,
assistint un total de 4 aspirants dels 6 admesos.
Es procedeix a entregar la prova pràctica prevista en el punt 7 de les bases
reguladores del procés selectiu
Fase 1: Prova de caràcter pràctic.
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions o resoldre algun cas
relacionat directament amb les funcions a desenvolupar, a fi i efecte d’avaluar la
competència tècnica de la persona candidata. La qualificació màxima que es podrà
obtenir serà de 14 punts i serà necessari obtenir un mínim de 7 punts per a superar
aquesta fase i prosseguir el procés selectiu.
Les persones aspirants disposen d’2 hores de temps per tal de fer la mateixa. La
prova es realitza sense cap incident destacable, els membres de la Junta de Mèrits
procedeixen a la seva correcció, atorgant la següent puntuació:

COGNOMS I NOM
DELRIU BELMA, EVA
GONZALEZ VILLENA, OLIMPIA
ILLESCAS FERNANDEZ, GEMMA
MATEO APARICIO GIMENEZ, INMACULADA

PUNTUACIÓ
12,37
8,92
11,56
10,40

Segons els resultats obtinguts es convoca a les 4 aspirants per a la realització de la
prova d’avaluació de competències, el dia 25 de juliol a la Sala Taula Rodona de la
Casa de la Vila, a les 11:00h.
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta que signen el president i membres de la Junta de Mèrits.
El president,
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