ANUNCI
El Tribunal Qualificador de les proves ha acordat fer públic els resultats de valoració de
mèrits obtinguts per l’aspirant pel torn de diversitat funcional presentat a la fase de concurs:
TORN DE DIVERSITAT FUNCIONAL

Cognoms i nom

ZAFRA LUCAS, JOSÉ LUIS

1
Titulació
(màxim 1
punt)

2
3
4
5
Experiència
Valencià
Idiomes
Cursos
(màxim 2,25 (màxim 0,5 (màxim 0,25 (màxim
punts)
punts)
punts)
1 punt)

1

1,5

0,45

0

1

Resultat de
la fase de
concurs

3,95

Així mateix, el Tribunal ha acordat publicar el resultat del procés selectiu, en el torn de
diversitat funcional, que és el següent:
TORN DE DIVERSITAT FUNCIONAL

Cognoms i nom de l’aspirant
ZAFRA LUCAS, JOSÉ LUIS

D.N.I.

Total fase
d’oposició
(màxim 30 punts)

Total fase de
concurs
(màxim 5 punts)

Resultat final
(màxim 35 punts)

***8332**

22,16

3,95

26,11

El Tribunal ha acordat declarar que l’aspirant JOSÉ LUIS ZAFRA LUCAS, amb DNI núm.
***8332**, ha superat el concurs-oposició de les proves per a seleccionar una plaça de
Conserge, pel torn de diversitat funcional, amb la millor puntuació, obtenint un total de
26,11 punts. Per tant, es proposa a l’Alcaldia la seua contractació, prèvia aportació de
documentació prevista a les bases.
Aquesta proposta es remet al departament de Recursos Humans per a continuar amb la
tramitació de l’expedient.
L’aspirant proposat cal que presente davant l’Ajuntament, en el termini màxim de 20 dies
hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, els documents acreditatius de les
condicions de capacitat i requisits exigits a la base 12a de la convocatòria.
Vinaròs, tres de desembre de dos mil vint-i-u.
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