Acta del procés de selecció de la vacant d’auxiliar administratiu/va de l’AMPA Mogent:

Oberta la convocatòria de selecció de personal per a l’existència d’una plaça vacant d’un/a
auxiliar administratiu/va per a l’any 2015 publicada el 19 de desembre i finalitzat el període de
recepció de candidatures el dia 9 de gener de 2015.
Vist que el Servei Local d’Ocupació (S.L.O.) de l’Ajuntament de La Roca del Vallès entrega a
l’AMPA de l’Escola Mogent en el període esmentat, 7 candidats que cumpleixen els requisits.
Reunits el president de l’AMPA n’Antoni Cotes; la secretària de l’AMPA na Saida Roldán; la
tresorera na Nathalie Charpentier i na Núria Calls com a sòcia de l’AMPA, que col·labora
desinteressadament en el procés, es decideix a realitzar el procés de selecció en dues fases:
Fase 1:
Valoració de mèrits de formació i d’experiència laboral dels candidats podent arribar a una
puntuació màxima de 10 punts. Els candidats que superen els 5 punts passen a la segona fase.
Els resultats d’aquesta primera fase són els següents:
Nom i cognoms

47.705.422-H
53.127.844-Y
47.816.172-T
47.974.292-H
37.664.358-H
38.804.854-J
43.407.303-R

Puntuació mèrits:
formació
i
experiència
laboral
1,35+2,55=3,9
2,55+5=7,55
1+2,1=3,1
1+0,65=1,65
1+5=6
0,5+3=3,5
supera puntuació màxima=
10 punts

resultat

Passa segona fase

Passa a segona fase
Passa a segona fase

Fase 2:
Consisteix en realitzar una entrevista individual que es puntuarà fins a un màxim de 10 punts la
finalitat de la qual, és poder avaluar els seus coneixements i competències més adients al lloc
de treball.
El dia 23 de gener de 2015 a l’Escola Mogent es convoca els següents candidats:
53.127.844-Y
43.407.303-R
37.664.358-H

Entrevista a les 17:30h
Entrevista a les 17:50h
Entrevista a les 18:10h

La primera candidata renúncia i es procedeix a convocar la següent de la llista:
47.705.422-H

Entrevista a les 18:30h

El resultat de la segona fase ha estat el següent:
Noms i cognoms
43.407.303-R
37.664.358-H

Puntuació fase 2
7,9 punts
5 punts
No es presenta a l’entrevista quedant descartada

47.705.422-H

Els resultats finals han estat els següents:
Noms i cognoms
43.407.303-R
37.664.358-H

Puntuació fase 1
10 punts
6 punts

Puntuació fase 2
7,9 punts
5 punts

La candidata seleccionada ha estat na Montserrat Camps i Carrasco.

La Roca del Vallès, 23 de gener de 2014 , signen la present,

N’Antoni Cotes, President
Na Saida Roldán, Secretària
Na Nathalie Charpentier, Tresorera
Na Núria Calls, Sòcia col·laboradora

Resultat total
17,9 punts
11 punts

