Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria
Tema: Procediment selectiu de màxima urgència per la contractació d'una
tècnica auxiliar escola bressol (suport aula de lactants)
Expedient: 2415/2018
Moià, catorze de gener de dos mil dinou.
Divendres 11 de gener de 2019 es reuneix la Comissió Tècnica de Valoració del
Procediment selectiu de màxima urgència per la contractació d’un/a tècnic/a auxiliar
de l’Escola Bressol laboral temporal no fix de plantilla per la realització de les
entrevistes i valoració de coneixements.
El Tribunal està constituït per:
- Mireia Pujol Puig: Directora Accidental de l’Escola Bressol Municipal.
- Lluís Clopés Solà: Funcionari de l’Ajuntament de Moià.
- Cristina Cabeza Janer: Funcionària de l’Ajuntament de Moià.
Dilluns 14 de gener de 2019 es reuneix la Comissió Tècnica de Valoració per tal de
realitzar la valoració de mèrits, d’acord a la documentació aportada pels aspirants.
Aquesta valoració s’ha realitzat en funció dels següents paràmetres:
Experiència laboral (màxim 3 punts):
0,25 punts per cada any complert de treball com a Tècnic Auxiliar d’Escola Bressol
o similar a l’administració pública.
0,15 punts per cada any complert de treball com a Tècnic Auxiliar d’Escola Bressol
o similar a l’administració privada.
Formació (màxim 2 punts):

0,01 punts per cada hora lectiva.
1 punt per diplomatura.
1,5 punts per Llicenciatura o grau.

Entrevista-valoració de coneixements (màxim 2,5 punts), en la que s’han realitzat
les següents preguntes:
1. Saps què és el NOFC o Reglament de Règim Intern?
2. Si et trobes que un nen ha mossegat a un altre com actuaries?
3. Si estàs al menjador i et trobes amb un nen que no vol menjar, què faries?
4. Si és hora de tancar l’escola i encara queda un nen que no han vingut a buscar,
què faries? A qui avisaries primer?
5. Si veus que una companya teva fa una negligència, com actuaries?
Els resultats finals del procés de selecció són:
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39379518E
39366840V
77742602A
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1,25
1,5
0,45
0
0
0
0,9
0
0
0

2
0,57
2
2
1,18
0,92
0,3
0
0
0

2,1
2,4
2
2,2
2,35
2,1
1,6
2,1
2,05
1,2

5,35
4,47
4,45
4,2
3,53
3,02
2,8
2,1
2,05
1,2

A la vista dels resultats la Comissió Tècnica de Valoració finalitza les seves
actuacions, al no ser altre l’objecte de la sessió, a les 10:15 hores del dia catorze de
gener de dos mil dinou, procedint a la proposta de contractació a favor de l’aspirant
que ha quedat en primer lloc per ordre de puntuació.

La Secretària del Tribunal de selecció,
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