ACORD DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ PER A la CONCESSIÓ DE LES BECA DE PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS DE DOCUMENTALISTA 14.12.2021
Superada la fase d'entrevistes de les persones candidates i revisada la documentació
acreditativa dels mèrits aportada per aquestes, 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 participants en la fase d'entrevista amb expressió de les
puntuacions assignades en la baremació definitiva.
Publicar la relació provisional d'aspirants que no van superar el procediment després de la fase
d'entrevista.
Concedir un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació del present
acord en el lloc 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, d'11 de gener, de
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, perquè les persones
interessades realitzen les al·legacions pertinents dirigides a la comissió avaluadora.

El president de la comissió,

Firmat per Juan Carlos Castellanos Alba el
14/12/2021 14:16:05

El secretari,

Firmat per Antonio Miguel Lorenzo Górriz
el 14/12/2021 14:01:30
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1. Llista provisional de participants en la fase d'entrevista amb expressió de les
puntuacions assignades en la baremació definitiva
NIF
...475S
...415H
...079X
...963N

Candidat/candidata
SALCEDO GAGLIARDI, Ida
OLAYA PEREZ, Tamara
CUEVAS MARTIN, Celia
MUÑOZ RUIZ, Juan Carlos

a.1 a.2 a.3 b
c
8,94 0 0 0,75 1
8,31 0 0 0,5 0,6
8,47 0 0 0,25 1
6,53 0 0 0,75 0,4

d.1 d.2
0,5 4
1,1 0,5
2 4
1,9 0,6

Entrevista
6
6,3
0,8
5,1

Baremació
21,19
17,31
16,52
15,28

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 d'aspirants que no van superar el procediment després de la fase
d'entrevista
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