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ACTA Nº 1 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ D’ UNA
BECA DE FORMACIÓ “POST GRAU” DE L’AJUNTAMENT
D’ALZIRA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA_2018.
Convocada la Comissió de Valoració a les 9:00 hores del dia 16 de febrer de 2018, en
les dependències d'IDEA, es reuneixen: Sergio Piera Pérez, Agustín Ferrer Clari i José
Manuel González Valls, actuant com a Secretària de la Comissió Nuria Gómez Burgal;
tots ells designats per a formar part d'aquesta Comissió per a la concessió d’ una beca
de formació POST GRAU per al present exercici.
Per la Comissió es procedeix a la valoració de les sol·licituds presentades, conforme a
l'establert en les bases d'aquesta convocatòria, confeccionant-se un llistat
PROVISIONAL de les puntuacions obtingudes pels candidats i candidates a la beca
POST.
S’han presentat 2 sol·licituds de participació en esta convocatòria, sent els resultats,
després de la valoració, els següents:
COGNOMS

NOM

CERVERA PAULA
ROCA
CRISTINA

VEÏNA
T
ALZIR
A

6

NOTA TREBALLS,
MITJA JORNADES
SEMIN

1

0

CURS

SITUACIO
SOCIOEC

0.45

4.5

DISCAPA VALENCIA
CITAT

0

0

IDIOMES

TOTAL

1.5

13,45

La candidata INMACULADA GIMÉNEZ CORREAS, ha quedat exclosa de la selecció
per no complir amb el perfil acadèmic demanat en la base PRIMERA: objecte i nombre
de beques.
La puntuació i decisió atorgades a cadascuna de les participants són provisionals,
establint-se un termini de reclamació de cinc dies naturals, des de la seua publicació
en els mitjans establits en les bases de la convocatòria.
Finalitzats els treballs d'aquesta Comissió, s'alça definitivament la sessió, sent les
10:00 hores, alçant-se la present acta que, llegida i trobada conforme es ratifica pels
membres que constitueixen la Comissió en el lloc i data a continuació indicats.

En Alzira, a 16 de febrer de 2018.
LA COMISSIÓ D´AVALUACIÓ.
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