Full d’autobarem de mèrits del procés de selecció
Dades personals
Cognoms i nom:

DNI:

Data inici

Experiència demostrada en gestió i coordinació d’equips de treball
(fins a 3 punts). La valoració serà de 0,30 punt per any treballat,
les fraccions d’any es valoraran proporcionalment.

(dia/mes/any)

Documentació acreditativa que
Temps de contracte s'adjunta a l'informe de la vida
laboral: informe, certificat, contracte,
(dia/mes/any) (anys/mesos/dies) document...signat per la empresa i
on constin les tasques específiques
realitzades.
Data de fi

Total temps contracte
Puntuació Total (límit 3 punts)

Data inici
Experiència demostrada en gestió de xarxes d’abastament i
sanejament (fins a 2 punts). La valoració serà de 0,20 punt per any
treballat, les fraccions d’any es valoraran proporcionalment.

(dia/mes/any)

Documentació acreditativa que
Temps de contracte s'adjunta a l'informe de la vida
laboral: informe, certificat, contracte,
(dia/mes/any) (anys/mesos/dies) document...signat per la empresa on
constin les tasques específiques
realitzades.
Data de fi

Total temps contracte
Puntuació Total (límit 2 punts)

Data inici
Experiència demostrada en explotació de plantes de tractament
d’aigua potable (fins a 2 punts). La valoració serà de 0,20 punt per
any treballat, les fraccions d’any es valoraran proporcionalment.

(dia/mes/any)

Documentació acreditativa que
Temps de contracte s'adjunta a l'informe de la vida
laboral: informe, certificat, contracte,
(dia/mes/any) (anys/mesos/dies) document...signat per la empresa on
constin les tasques específiques
realitzades.
Data de fi

Total temps contracte
Puntuació Total (límit 2 punts)
Cursos d’especialització i perfeccionament, jornades i seminaris de formació. El tribunal els valorarà en funció de la durada i de la
relació amb el lloc de treball a proveir (fins a 2 punts). Els/les aspirants han d’aportar documentació que acrediti els següents
extrems: nombre d’hores, assistència i, en el seu cas, aprofitament.
De
De
De
De
De
De

deu a vint hores................................................................ 0,32 punts
vint-i-una a cinquanta hores............................................... 0,56 punts
cinquanta-una a cent hores................................................ 0,88 punts
cent-una a dues-centes cinquanta hores............................. 1,28 punts
dues-centes cinquanta-una hores a cinc-centes hores............ 1,76 punts
cinc-centes una hores o més.............................................. 2 punt

Nom del curs

Any

Nº d'hores

Puntuació

Doc. acreditativa que s'adjunta:
diploma, faig constar, certificat...

Titulació superior a la mínima demanada en la convocatòria relacionada amb el lloc de treball a proveir
(fins a 2 punts).
Diplomatura, Llicenciatura, Grau Universitari: 0.5 punts
Postgrau: 0.5punts
Mestratge: 1 punt

Nom

Puntuació

Puntuació Total

Puntuació total full d'autobarem
*Els mèrits es valoraran amb un màxim de 11 punts

Doc. acreditativa que s'adjunta:
diploma, faig constar, certificat...

