AUTOBAREMACIÓ ALUMNAT
PROJECTE VALÈNCIA ACTIVA VLC 2017-2018-POEJ
1.- DADES PERSONALS
Cognoms i Nom:
DNI, NIF, NIE:

Telèfons:

Domicili:

CP i Localitat:

2.- MÈRITS A VALORAR
PTS

I.-EMPADRONAMENT VALÈNCIA/PEDANIES (100 pts)
……….
PTS

II.-DONA (100 pts)
……….
PTS

III.- DISCAPACITAT (100 pts) Acreditat grau igual o superior al 33%
……….
PTS

IV.- PERTINENÇA COL·LECTIU RISC EXCLUSIÓ SOCIAL (100 pts) Amb certificat emès per Serveis Socials
……….

V- ALTRES MÈRITS ( Màx. 180 pts)
• IDIOMES COMUNITARIS (Màx. 90 ptos) Marc Comú Europeu de Referència. Es puntua sols nivell superior aconseguit
A1: 10 pts
Idioma:

•

A2: 20 pts
Idioma:

B1: 40 pts
Idioma:

B2: 60 pts
Idioma:

C1: 80 pts
Idioma:

C2: 90 pts
Idioma:

PTS
……….

VALENCIÀ (Màx. 90 pts) Acreditat per la Junta Qualificadora Coneixements de Valencià o Escola Oficial d'Idiomes. Es
puntua el nivell superior aconseguit

PTS

ORAL : 15 pts

ELEMENTAL: 30 pts

MITJÀ: 70 pts

SUPERIOR/ADMINISTRATIU: 90 pts
……….

PUNTUACIÓ
TOTAL
DECLARACIÓ, LLOC, DATA I SIGNATURA:
La persona sotasignant DECLARA sota la seua expressa responsabilitat, que són certes les dades consignades en aquest
imprès d'autobaremació , que els mèrits al·legats es troben acreditats amb la documentació adjunta, conforme al
requerit a les Bases de la Convocatòria, i que la seua puntuació d'autobarem és la que figura en la casella “PUNTUACIÓ
TOTAL”) d'aquest imprès.
A València a ………. de …….…………………..de 2018
El/La Sol·licitant

Signant.:………………………………………………………………….
PROTECCIÓ LEGAL
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), aquest Ajuntament li informa
que les dades personals obtingudes mitjançant l'emplenament d'aquest document van a ser incorporades, per al seu tractament, a un fitxer automatitzat. Així mateix
s'informa que la recollida i tractament d'aquestes dades té com a finalitat la gestió en matèria de recursos humans. D'acord amb el previst en la citada llei orgànica, pot
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint escrit al Servei d'Ocupació i Emprenedoria.

