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ANNEX II 

  
(ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ) 

 

 OFERTA:

 TITULACIÓ / OCUPACIÓ:

 LLOC: Espai Labora :

 DATA:

 HORA DE COMENÇAMENT:

 HORA D'ACABAMENT:

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE BAREMACIÓ:

- En representació de l'entitat local (cal especificar-la)

Presidència: nom, cognoms i DNI.

Secretaria: nom, cognoms i DNI.

- En representació de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i 
Formació:

Vocal 1: nom, cognoms i DNI, en representació de 
(cal especificar l'organització sindical). 

Vocal 2: nom, cognoms i DNI, en representació de 
(cal especificar l'organització sindical). 

NÚM. D'EXPEDIENT:

Reunida la Comissió de Baremació prevista en la convocatòria de l'expedient de referència, en el lloc, la data i l'hora 
i amb la composició indicats, han sigut baremades les persones preseleccionades per LABORA Servei 
Valencià d'Ocupació i Formació de conformitat amb els criteris per a la selecció de les persones treballadores 
establits en les instruccions assenyalades en el resolc 6.1 de la convocatòria en compliment de l'Ordre 7/2019 
de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen 
les bases reguladores del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat 
Valenciana (Avalem Experiència Plus) (DOGV de 02.05.2019), amb el resultat següent:
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ORDEN NOM I COGNOMS / DNI 2 3 4 5 TOTAL1 SELECCIO- 
NADA (1)

1. BAREMACIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS:

2. PERSONES NO BAREMADES

ORDEN NOM I COGNOMS DNI CAUSES

3. OBSERVACIONS I INCIDÈNCIES DEL PROCÉS: 

El que firmen, perquè hi conste, els integrants de la Comissio de Baremació.

President / Presidenta Secretari / Secretaria

Vocal 2Vocal 1

(1) S'assenyalaran amb una X les persones que procedisca seleccionar.

NOTA: Aquelles entitats que pel nombre de persones participants els resulte més operatiu, poden aportar la informació a emplenar en la segona pàgina del model 
normalitzat de l'acta del procés de selecció, referent a la baremació de les persones participants, persones no baremades i observacions, en arxiu no normalitzat sempre 
que presenten la mateixa informació, respecten l'estructura i totes les fulles presentades estiguen signades pels integrants de la Comissió de Baremació. Així mateix 
hauran d'afegir el document el logo corresponent. LOGO 
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COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE BAREMACIÓ:
- En representació de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:
Reunida la Comissió de Baremació prevista en la convocatòria de l'expedient de referència, en el lloc, la data i l'hora
i amb la composició indicats, han sigut baremades les persones preseleccionades per LABORA Servei
Valencià d'Ocupació i Formació de conformitat amb els criteris per a la selecció de les persones treballadores
establits en les instruccions assenyalades en el resolc 6.1 de la convocatòria en compliment de l'Ordre 7/2019
de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen
les bases reguladores del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana (Avalem Experiència Plus) (DOGV de 02.05.2019), amb el resultat següent:
ORDEN
NOM I COGNOMS / DNI
2
3
4
5
TOTAL
1
SELECCIO-
NADA (1)
1. BAREMACIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS:
2. PERSONES NO BAREMADES
ORDEN
NOM I COGNOMS 
DNI
CAUSES
El que firmen, perquè hi conste, els integrants de la Comissio de Baremació.
President / Presidenta
Secretari / Secretaria
Vocal 2
Vocal 1
(1) S'assenyalaran amb una X les persones que procedisca seleccionar.
NOTA: Aquelles entitats que pel nombre de persones participants els resulte més operatiu, poden aportar la informació a emplenar en la segona pàgina del model normalitzat de l'acta del procés de selecció, referent a la baremació de les persones participants, persones no baremades i observacions, en arxiu no normalitzat sempre que presenten la mateixa informació, respecten l'estructura i totes les fulles presentades estiguen signades pels integrants de la Comissió de Baremació. Així mateix hauran d'afegir el document el logo corresponent. LOGO 
PROGRAMA OCUPACIÓ PÙBLICA: (opció EMCORP; PAMER; EMORGA, (no poner a sindicatos para EMORGA )
Servicio de Informática
Normal.dot
sjtl
2
9.0.0.2.20101008.1.734229
12/04/2012 10:18:00
06/08/2013 9:38:00
06/08/2013 9:38:00
5
8
807
5890
4
Servef
157696
752
137
6573
06/08/2013 9:38:00
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