ACTA – INFORME DE SELECCIÓ D’UN/A DINAMITZADOR/A – CONSERGE PER AL CASAL
DE L’OAR. FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
En data 19 de juliol a les 13:00 hores, es reuneix el tribunal qualificador format per la
presidenta Helena Tañà (Vic Ocupació) i la secretària Júlia Almor (Esports).
Els requisits de les persones participants són, segons nivell acadèmic: Graduat escolar,
ESO o equivalent i nivell B de català.
L’oferta, ha estat publicada a la borsa de treball de la Xarxa Xaloc amb el número 310650
i a les xarxes de comunicació de l’Ajuntament de Vic.
De les persones candidates derivades a la selecció que reuneixen els requisits, es valora
l’entrevista i els mèrits seguint els següents criteris:
A. Entrevista ocupacional (Màxim 6 punts)
Aquesta prova consisteix en la realització d’una entrevista amb les aspirants, per tal de
conèixer el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds al perfil competencial del
lloc de treball.
B. Mèrits (Màxim 4 punts)
EXPERIÈNCIA
(Màxim 2 punts)

FORMACIÓ
(Màxim 1 punts)

COMUNICACIÓ
(Màxim 1 punt)

-

Com a monitor de casal
Com a monitor de menjador

-

Títol Monitor/ora-Director/ora d’activitats lleure infantil juvenil
Altra formació acadèmica/complementària relacionada amb les tasques
a desenvolupar

-

Sintetitza, adequació de la informació, claredat i ordre del discurs,
preguntes de control i comunicació no verbal

Resultat del procés de selecció
Nom i cognoms
Laura Gonzàlez Fernàndez
Youssef Chaou Dahou
Martina Valle Bruch
Josep Oriol Mimó Leona
Ibtisam Aazane

Entrevista Mèrits
5
3,30
2,75
3,70
2,5
3
3
1,30

Total
8,30
6,45
5,5
4,30

Observacions

No es presenta
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Les persones que no arriba a una puntuació mínima de 5 punts sobre el total, nosupera
el procés de selecció.
Així, en vista de la puntuació obtinguda, queda seleccionada la persona que ha obtingut
la puntuació més alta, LAURA GONZÁLEZ FERNÀNDEZ i queden en borsa, per ordre de
puntuació, les persones que també han superat el procés de selecció.
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