ACTA DEFINITIVA
ADMINISTRATIU.

DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUX.

EXPEDIENT: FOTAE/2021/60/46
ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
NOM DEL PROJECTE: T.E. “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUNICIPIO ALMUSSAFES”
LOCALITAT: ALMUSSAFES
En València a 7 de març de 2022 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 María
Baldoví Pedrón, en representació de l'Entitat Promotora Ajuntament d’Almussafes, es procedeix a
establir el resultat de la puntuació FINAL amb la suma de las fase de valoració de mèrits i la fase
d’entrevista per al lloc de, PROFESSOR DE FORMACIÓ COMPLEMENTARIA FC0S02. (PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS) .
“
El resultat és el següent:
DNI

CURRICULUM

ENTREVISTA

TOTAL

6,24

3

9,24

MARÍA 2,01

3

5,01

COGNOMS I NOM

***9790** ALITE
GARCÍA-CASARRUBIOS,
JOSÉ JOAQUÍN.
***8723** TARANCÓN
DOLORES

RODRÍGUEZ,

EXCLOSOS:
DNI
COGNOMS I NOM
***2930** ESPINOSA BALLESTEROS, AMADOR

MOTIU
RENÚNCIA A l’ENTREVISTA

Una vegada publicada l’acta, es disposa d’un termini de 2 dies hàbils, per a presentar al·legacions a la fase
d’entrevista, que començaran a partir del dia següent al de la seua publicació .
Per a poder agilitzar el procés, aquestes al·legacions es presentaran en
documentació

l’entitat on es va presentar la

Una vegada finalitzat aquest termini sense haver-hi al.legacions, aquest acta passa definitiva amb els següent
resultat:
El grup de treball mixt de selecció de participants, proposa la contractació de JOSÉ JOAQUIN ALITE
GARCIA-CASARRUBIOS, per al lloc de treball PROFESSOR DE FORMACIÓ COMPLEMENTARIA
FC0S02. (PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS) per al programa Taller d’Ocupació 2021 de l’ Entitat
Ajuntament D’ALMUSSAFES , sent preseleccions la resta d’aspirants que quedaran com reserves, seguint
l’ordre d’aquesta acta tal com s’indica en la base sexta de les bases generals per a la selecció de personal
directiu, docent, i Aux. Administratiu.
Segons s’estableix a la base octava de les bases generals per a la selecció de personal directiu, docent
i auxiliar administratiu, la persona candidata seleccionada haurà de presentar davant l’ entitat promotora, en
el termini de 2 dies hàbils següents a la publicació d’aquest acta, declaració signada d’acceptació o
renúncia al lloc. En el cas que no es presente aquesta declaració en el termini indicat, s’ entendrà que
renúncia al lloc.
EL GRUP DE TREBALL MIXT DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
Firmat per Isabel Llinares Ribera el
07/03/2022 12:57:19
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