ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
DE DATA 15 DE MARÇ DE 2018
De conformitat amb el que estableix l’article 4 del Decret 20/2016, de la Presidència
de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans
superiors i centres directius competents en matèria d’imatge institucional, ràdio i
televisió, política informativa, impuls de l’acció interdepartamental del Consell,
direcció del protocol dels actes de caràcter representatitu, relacions externes, i en la
Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat, la comissió avaluadora encarregada
de l’examen de les sol·licituds presentades i elaboració de propostes en relació a les
beques convocades per resolució de 7 de febrer de 2018, de la Presidència de la
Generalitat, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de serveis de
Comunicació en la Presidència de la Generalitat i en les conselleries, durant l’exercici
2018/2019, en reunió celebrada el 15 de març de 2018
ACORDA
Primer:
- En relació a la convocatòria de 19 beques dirigides a persones amb titulació oficial
de grau o llicenciatura en Ciències de la Informació, branca de periodisme, convocar
al personal aspirant relacionat en l’ANNEX I per a la realització de la fase
d’entrevista a què fa referència l’article 4.f) del Decret 20/2016, amb indicació del
lloc, data i hora.
S'admet l'al·legació relativa a la titulació, efectuada per María d'Antonio Chicote,
quedant inclosa en la relació definitiva d'admesos a l'entrevista.
- En relació a la convocatòria de 10 beques dirigides a persones amb titulació oficial
de grau o llicenciatura en Comunicació Audiovisual, convocar al personal aspirant
relacionat en l’ANNEX I per a la realització de la fase d’entrevista a què fa
referència l’article 4.f) del Decret 20/2016, amb indicació del lloc, data i hora.
Els llistats seran exposats en la seu electrònica de la Generalitat en internet,
https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Presidència de la Generalitat,
www.presidencia.gva.es
Segon:
Le persones convocades a l’entrevista hauran d’aportar per a la mateixa original i/o
fotocòpia compulsada de la documentació justificativa dels requisits i mèrits al·legats
en la seus sol·licitud. La justificació dels mèrits al·legats en l’apartat de cursos
realitzats o impartits relacionats amb la beca haurà d’anar acompanyat, a més del
certificat o diploma de la seua realització, pel programa de l’assignatura o curs, per a
comprovar la relació amb l’objecte de la beca.
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En el cas d’acreditació d’experiència professional relacionada amb l’objecte de la
beca, s’ha d’aportar l’informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, acompanyat de còpia dels contractes de treball.
La duració aproximada de l’entrevista serà de 10 minuts per candidat.
Si en qualsevol moment del proceso de selecció arriba a coneixement de la Comissió
Avaluadora que algun dels sol·licitants no posseeïx la totalitat dels requisits exigits, es
requerirà a l’interessat per a la seua acreditació en el termini màxim de 10 dies hàbils,
indicant-li que si no ho fera quedarà exclòs del procés, prèvia indicació de les
inexactituds o possibles falsedats formulades pel sol·licitant.
La falta d’assistència per part de la persona candidata a l’entrevista serà motiu
d’exclusió del procés selectiu.
Tercer:
Establir els criteris de ponderació per a determinar la puntuació a cada aspirant en
l’entrevista, els quals es fan públics a través de l’anunci pel qual se cita les persones
aspirants, tal i com estableix la convocatòria.
Entre els criteris de ponderació es consideraran els següents aspectes:
ASPECTES A AVALUAR. CRITERIS D’AVALUACIÓ

PERCENTATGE

MÁXIMA
PUNTUACIÓ

Coneixements de l’actualitat política i de l’organització de
l’Administració

33%

2,27

Xarxes socials/Sistema audiovisual i altres aspectes de la
comunicació

33%

2,27

Aptituds per a l’exercici de la beca

33%

2,27

Total puntuació

100%

6,81

El president de la Comissió Avaluadora

Firmado por Juan Carlos Guillén Hurtado el
20/03/2018 14:23:57
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