ACTA ENTREVISTA DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUX. ADMITVO.
EXPEDIENT: FOTAV/2021/27/46
ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
NOM DEL PROJECTE: “Instalación, mantenimiento y restauración paisajística de jardines en
zonas del polígono industrial Juan Carlos I”,
LOCALITAT: Almussafes
En València en desembre de 2021 reunit el Grup de Treball Mixt format per D./Sra._M.Isabel
Llinares Ribera en representació de Direcció Territorial de Labora-València i D./Sra. Elena Baldoví
Pedró n, en representació de l'Entitat Promotora Ajuntament d’Almussafes, es procedeix a publicar les
notes de la segona fase del procediment de selecció (ENTREVISTA) per al lloc de DOCENT
D’ESPECIALITAT (AGAO0208+AGAO0308) del programa T’Avalem en desenvolupament del
programa mixt d'Ocupació -Formació Garantia Juvenil indicat.
Amb el segü ent resultat:
DNI
***3028**

COGNOMS I NOM
CODOÑER FRANCH, MIGUEL ANGEL

NP

***4518**

TRONCH IBORRA, JOSÉ RAMÓN

NP

***3166**
***3310**

GREGORI CAMARENA, JESUS VICENTE
MANSERGAS ARANDA, OSCAR EUSEBIO

2,5
2,5

PUNTUACIÓ ENTREVISTA

Després de revisada la documentació aportada pels candidats, es considera afegir d’ofici i rectificar
l’ exclusió del candidat: Oscar Mansergas Aranda amb la segü ent puntuació :
TIT: 0 EXP.PROF. 0,32 CURSOS 3 VCIA 0,4 = 3,72.
Els canditats que no s’han presentat a l’entrevista, i en relació al que s’estableix a la base setena de les bases
generals per a la selecció de personal, suposa la seua excluisió definitiva al procés selectiu.

D'acord amb l'indicat a les bases, es disposa un termini de 2 dies hà bils per a la presentació de
reclamacions a comptar des de l'endemà a aquesta publicació .
A fi d'agilitar el trà mit, les al·legacions es presentaran preferentment en l'entitat on es va presentar la
documentació .
EL GRUP DE TREBALL MIXT DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
Per la Direcció Territorial de *Labora-València
Firmat per Isabel Llinares Ribera el
22/12/2021 22:29:51
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