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ACTA DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA IIUIPARTICIO DE

CLASSES DE VALENCIA NIVELLS C1 I C2 EN EL CENTRE DE

FORMACÍÓ DE PERSONES ADULTES

D'acord amb les normes per a la cobertura temporal del lloc de treball de professor/a
per a la impartició de classes de valencia en els cursos intensius nívells C1 i C2
en el Centre de Formació de Persones Adultes es reuneixen a la Casa Consistorial,
el dia vint-i-nou de novembre de 2019, el Director Técnic-Gerent de la companyia
Teumo Servéis Públics, SL i el Técnic de de Gestió Cultural I Educació, com a director
del Centre de Formació de Persones Adultes, i queda constituít e! Tribunal Avaluador a
l'objecte de seleccionar un/a professor/a per a impartir de classes de valenciá nivells
C1 i C2, a l'empara de l'acord pres en data 7 de juliol de 2016 per l'Ajuntament de
Teulada en Pie, a proposta de la Regidoría d'Educació, de complír les condicions
establertes a l'Orde 25/2026 de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

S'ha presentat a la plaga requerida solament la persona que es relaciona a
continuació:

Noéiia Pedro Julia, amb DNI 74 012 220 Z

De l'examen del curriculum presentat es desprén que compteix amb els
requisits per a la presentació a la selecció per al lloc de treball, i de la valoració de
mérits obté la següent puntuació:

. Experiéncia prévia en trebails similars: O punts.

. Permís de conduir tipus B: 1 punts.

. Cursos, seminaris o cicles formatius: 0,6 punts.

Mérits:

. capacitació per a l'ensenyament del valenciá (UV)

. mestre en valenciá (UV)

És per tot aixó que s'acorda, per unanimitat, proposar es contráete Noéiia
Pedro Julia per a la reaíització de les classes de valenciá en els cursos intensius nivells
C1 i C2 en el Centre de Formació de Persones Adultes.
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I quan son les catorze hores I trenta minuts del día de la data es tanca la sessió
i es redacta la present acta que signen els components del Tribunal en prova de
conformitat.

Director Técnic-Gí

Servéis Públí(
eumo

Puigcerver

Técnic de de Gestió Cultural

igues i Vila
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