
ACTA DE PUNTUACIÓN DE LA FASE DE ENTREVISTAS
DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUX. ADMITVO.

EXPEDIENTE: FOTAV/2021/37/46

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALZIRA
NOMBRE DEL PROYECTO: T’AVALEM 2021 VIDA I SENSIBILITAT
LOCALIDAD: ALZIRA

En Valè�ncia, èl dí�a 1 dè abril dè 2022 rèunido èl Grupo dè Trabajo Mixto formado por Dn a Isabèl
M.ª Dí�az Martí�n,  èn rèprèsèntacio� n  dè Dirèccio� n Tèrritorial  dè Labora-València y Dn a.  Cristina Alcudia
Folgado èn rèprèsèntacio� n  dèl  Entè Promotor Ajuntamènt d’Alzira, sè  procèdè a la  puntuacio� n  dè las
èntrèvistas rèalizadas a las pèrsonas candidatas al puèsto dè Docèntè dè èspècialidad INSTALACIÓ3 N Y
MANTENIMIENTÓ DE JARDINES Y ZÓNAS VERDES (AGAÓ0208) dèl programa T'Avalèm èn dèsarrollo
dèl programa mixto dè Emplèo-Formacio� n Garantía Juvenil arriba indicado.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

***299** CLIMENT BOSCA, MARIA ENCARNACIÓN 3

***0220** FORT DOMINGO, JOSE ANTONIO 3

 
Una vèz publicada èsta acta sè dispondra�  dè un plazo dè 2 días ha�bilès para prèsèntar alègacionès, a
contar  dèsdè  èl  dí�a  siguièntè  al  dè  su  publicacio� n.  Para  agilizar  èl  procèso  dichas  alègacionès  sè
prèsèntara�n prèfèrèntèmèntè èn la èntidad èn la què sè èfèctuo�  la èntrèvista.

Sí� no sè prèsèntara alègacio� n alguna, y los candidatos prèsèntaran èn règistro èscrito dè rènuncia a las
alègacionès dè la èntrèvista, sè considèrarí�an èstas actas como dèfinitivas, sièndo su puntuacio� n final
la siguièntè:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Valoración de
méritos

Entrevista TOTAL

***299** CLIMENT BOSCA, MARIA ENCARNACIÓN 1,35 3 4,35

***0220** FORT DOMINGO, JOSE ANTONIO 0,86 3 3,86

Por tanto, èl Grupo dè Trabajo Mixto dè sèlèccio� n dè participantès proponè la contratacio� n dè Dn a.
Maria Encarnación Climent Bosca, como Docèntè dè èspècialidad INSTALACIÓ3 N Y MANTENIMIENTÓ
DE JARDINES Y ZÓNAS VERDES (AGAÓ0208) para èl programa T’Avalèm 2021: Vida i Sènsibilitat dè la
Entidad AYUNTAMIENTÓ DE ALCIRA, sièndo prèsèlèccionada la siguièntè aspirantè què quèdar como
rèsèrva,  siguièndo  èl  ordèn  dè  calificacio� n  dèfinitiva  para  supuèstos  dè  posiblès  contingèncias,
vacantès, bajas, ètc.
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La pèrsona candidata sèlèccionada dèbèra�  prèsèntar antè la èntidad promotora, èn èl plazo dè 2 dí�as
ha�bilès siguièntès a la publicacio� n dè èsta acta, dèclaracio� n firmada dè acèptacio� n o rènuncia al puèsto.
En èl caso dè què no prèsèntè dicha dèclaracio� n èn èl plazo indicado, sè èntèndèra�  què rènuncia al
puèsto. 

Sègu� n èstablècè la basè octava solo sè puèdè prèsèntar èscrito dè acèptacio� n a un puèsto dè trabajo
corrèspondièntè a èsta convocatoria èn èl a�mbito dè las très provincias. Si sè prèsèntaran èscritos dè
acèptacio� n a varios puèstos dè trabajo, solo sè tèndra�  por va� lido èl èscrito prèsèntado èn primèr lugar.

PÓR EL GRUPÓ DE TRABAJÓ MIXTÓ DE SELECCIÓ3 N DE PARTICIPANTES

Por la Dirèccio� n Tèrritorial dè Labora -València Por èl Entè Promotor
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