
ACTA DE PUNTUACIÓ FINAL

DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUX. ADMITIU.

EXPEDIENT: FOTAV/2021/26/46

ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES 
NOMBRE  DEL  PROJECTE:  “Manteniment  i  accessibilitat  d'espais  públics,  reparació  i
conservació d'immobles”
LOCALITAT: ALMUSSAFES

En València a 14 de Gener de 2022,  reunit  el  format per D./Sra.  Mª del Carme Balaguer
Gasent, en representació de la  Direcció Territorial  de Labora-València i  D./Sra.  Elena Baldoví
Pedrón, en representació de l’Ens Promotor Ajuntament d'Almussafes, es procedix a publicar la
puntuació  de  l’entrevista  feta  per  al  lloc  de  DOCENT  D’ESPECIALITAT  (EOCB0209  +
EOCB0310) del programa T'Avalem en desenvolupament del programa mixt d’Ocupació-Formació
Garantia Juvenil a dalt indicat.

DNI COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ

***9271** HERNÁNDEZ BARRIGA, ALMUDENA 3

Informada de la puntuació i rebuda la conformitat de la interessada amb ella, renunciant al seu
dret  d'al·legacions,  aquesta  passa  a  ser  definitiva,  quedant  la  puntuació  final  del  procés  de
selecció com s’establix a continuació. 

DNI COGNOMS I NOM Valoració de
mèrits

Entrevista TOTAL

***9271** HERNÁNDEZ BARRIGA, ALMUDENA 3,29 3 6,29

Por tant, el  Grup de Treball Mixt  de selecció de participants proposa la contractació de  D./Sra.
ALMUDENA HERNANDEZ BARRIGA com a Docent d’Especialitat (EOCB0209 + EOCB0310) per
al  programa  T’Avalem  “Manteniment  i  accessibilitat  d'espais  públics,  reparació  i  conservació
d'immobles” de l’Entitat  AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES.

La persona candidata seleccionada deurà presentar davant l’entitat promotora, en el termini de 2
dies hàbils següents a la publicació d'esta acta, declaració firmada d’acceptació o renuncia al lloc.
En el cas que no presente dita declaració en el termini indicat, s'entendrà que renuncia al lloc. 
Segons establix la Base Huitena sols es pot presentar escrit  d'acceptació a un lloc de treball
corresponent  a  esta  convocatòria  en  l'àmbit  de  les  tres  províncies.  Si  es  presentaren  escrits
d'acceptació a altres llocs de treball, sols es tindrà por vàlid l'escrit presentat en primer lloc.

POR EL GRUP DE TREBALL MIXT DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS

Por la Direcció Territorial de Labora -València        Por l’Ens Promotor
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