Havent-se celebrat el dia 17 de desembre de 2020, a les 11 hores, la baremació dels
mèrits i l’entrevista, per a la constitució d’una borsa de treball de periodista a l’empara
del Pla d’ocupació local 2020, el Tribunal Qualificador fa públiques les qualificacions
definitives que es detallen seguidament, ordenades per ordre de puntuació:
Realitzada la baremació dels mèrits presentats pels aspirants el resultat ha estat el
següent:
Ordr
e

Nom i Cognoms

Experiència
laboral (màx. 5
punts)

Formació
(màx. 5
punts)

Puntuació
total

1

Saray Fajardo
Sainés

2

2,4

4,40

Realitzada l’entrevista als aspirants el resultat ha estat el següent:
Ordr
e

Nom i Cognoms

Entrevista
(màx. 5
punts)

1

Saray Fajardo Sainés

4,50

D’acord amb els dos items que s’han utilitzat per a valorar els aspirants atenent a
les bases del Pla d’ocupació local 2020, aprovades pel Decret 2020/0883, de 16 de
desembre de 2020, el resultat final és el següent:
Ordr
Nom i Cognoms
e
1

Saray Fajardo
Sainés

Experiència Formació Entrevista
Puntuac
(màx. 5
laboral (màx. (màx. 5
ió total
punts)
5 punts)
punts)
2

2,4

4,50

8,90

Vist el resultat obtingut el Tribunal acorda:

Primer.- Concedir un termini de 5 dies hàbils a efectes que es puguen formular les
al·legacions o reclamacions que estimen oportú.
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ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL RESULTAT
DEFINITIU DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
PERIODISTES A L’EMPARA DE PLA D’OCUPACIÓ LOCAL
2020.

Segon.- Formular la proposta de contractació temporal a favor de l’aspirant que ha
obtingut la major puntuació en la baremació i l’entrevista:
Ordr
Puntuac
Nom i Cognoms
ió total
e
Saray Fajardo
1
8,90
Sainés

Tercer.- Deixa sense efecte la constitució de la borsa de periodista per no haber-se
presentat només que una persona a les proves.
Quart. En cas de no presentar-se cap al·legació o reclamació en el termini assenyalat el
nomenament provisional esdevindrà definitiu.
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Ho signa la secretaria del Tribunal qualificador, Elisa Armengot Audivert, en
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

