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Empar Jiménez Reig (1 de 3)
Tècnica de Cultura i Promoció Ligüística
Fecha Firma: 12/11/2018
HASH: ab7c99e60219aa2d6fec915d2097de7c

Acta del procés de selecció de monitora boixets i multilabors
Museros, a la 09.30 h, de 9 de novembre de 2018, es reuneix l’òrgan tècnic de
selecció per a cobrir el lloc laboral de monitora de boixets i multilabors, format per:
Presidenta: Empar Jiménez Reig, tècnica de cultura
Secretària: Araceli Martín Blasco, secretària de la corporació
Vocal: Yolanda Calzado Sevilla, tècnica de gestió de l’Àrea de Personal
Es procedeix a la realització de la prova pràctica de la fase d’oposició, obligatòria i
eliminatòria, a la qual han sigut convocada hui l’única aspirant, amb el resultat
següent:
Especialitat a la qual es
presenta

Nom i cognoms

Puntuació de
la fase
d’oposició

Boixets i multilabors

Ana Laurence Cuevas Alonso

12,50

Nom i cognoms
Ana Laurence Cuevas
Alonso

Antiguitat
(màxim 1)
0,10

Experiència Formació
(màxim 4)
(màxim 5)
0,00

2,40

0,75

0,00

Valencià
(màxim 2)

Puntuació
de la fase
de mèrits

0,00

3,25

La qualificació final està determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en
les dues fases, segons es detalla a continuació:
Nom i cognoms
Ana Laurence Cuevas
Alonso

Puntuació de la Puntuació de la
Puntuació total
fase d’oposició fase de mèrits
12,50

3,25

15,75

Yolanda Calzado Sevilla (3 de 3)
Tècnica de Gestió
Fecha Firma: 09/11/2018
HASH: 6538c7774d6e28e570e5f80fff35130d

Llegida aquesta acta per la secretària, i en estar d'acord tots els membres de l'òrgan
tècnic de selecció, es procedeix a la seua signatura electrònicament.
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Araceli Martín Blasco (2 de 3)
Secretària General
Fecha Firma: 10/11/2018
HASH: bac6dfccbb8f3994bd4ecc545d4a7b2a

A continuació, es procedeix a la baremació dels mèrits, en haver superat la fase
d’oposició i el resultat és:

