ACORD DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES DE
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE DOCUMENTALISTA 16.11.2021
Segons la valoració de les sol·licituds, barems i altres consideracions tingudes en compte en la
reunió del dia de 16 de novembre de 2021, la comissió de valoració constituïda en relació amb
el procediment per a proveir dues beques de pràctiques professionals de documentalista,
segons resolució de 5 d'octubre de 2021, de la presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i
Salut en el Treball (INVASSAT) (DOGV núm. 9205 de 29.10.2021),
ACORDA
Publicar la llista provisional de sol·licituds amb expressió de les puntuacions assignades en la
seua autobaremació.
Publicar la llista provisional de sol·licituds excloses indicant els motius de l'exclusió.
Concedir un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació del present
acord en la pàgina web de l'INVASSAT (http://www.invassat.gva.es), de conformitat amb el que
es disposa en l'article 13 de les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques
professionals de documentalista en l’INVASSAT establides per Ordre 1/2019, de 9 de gener, de
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8462
d'11.01.2019), perquè les persones interessades realitzen les al·legacions pertinents dirigides a
aquesta comissió.
Transcorregut el citat termini de 10 dies hàbils, la comissió avaluadora publicarà la llista
definitiva en la pàgina web de l'INVASSAT de sol·licituds admeses i excloses, indicant la data i
lloc on s'hauran de presentar les persones aspirants per a la realització d'una entrevista,
aportant aqueix dia la documentació justificativa (original i fotocòpia) dels mèrits al·legats en la
seua sol·licitud, per a la seua baremació definitiva.

El president de la comissió,
Firmat per Juan Carlos Castellanos Alba el
16/11/2021 12:45:56

El secretari,
Firmat per Antonio Miguel Lorenzo Górriz
el 16/11/2021 12:16:09
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1.- Relació provisional de sol·licituds admeses amb la seua autobaremació
Sol·licituds presentades en termini i admeses per a la seua tramitació:

a. Mèrits acadèmics (màxim 13 punts)
a.1. Puntuació de l'expedient acadèmic (màxim 10 punts)
a.2. Altres títols acadèmics oficials que no siguen requisit (màxim 3 punts)
a.3. Altres mèrits (màxim 1 punt)
b. Valencià (màxim 1 punt)
c. Idiomes de la Unió Europea (màxim 1 punt)
d. Coneixements addicionals (màxim 6 punts)
d.1. Experiència professional relacionada amb el lloc de treball (màxim 2 punts)
d.2. Cursos de formació directament relacionats amb la beca (màxim 4 punts)

2.- Relació provisional sol·licituds excloses i motiu de l'exclusió
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