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Acta del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de
concurs-oposició, per a constituir borses de treball, per atendre la
programació dels cursos de la Casa de Cultura de zumba dance i de ioga
Aquesta acta recull els resultats de la realització de la prova pràctica de la fase
d’oposició, obligatòria i eliminatòria, a la qual han sigut convocades hui, 19 d’octubre,
les aspirants admeses definitivament com a monitores de zumba dance i de ioga, i els
resultats de la fase de concurs de mèrits.
L’òrgan tècnic de selecció està format per:
Presidenta: Empar Jiménez Reig, tècnica de cultura
Secretària: Araceli Martín Blasco, secretària de la corporació
Vocal: Yolanda Calzado Sevilla, tècnica de gestió de l’Àrea de Personal
No es presenten a la prova pràctica, les aspirants a monitora de zumba dance
convocades, Inmaculada Félix Bellver, amb DNI 73774832D, i Nuria Moya Llorens, amb
DNI 24379938F, i per tant, queden excloses de participar en el procés.

Especialitat a la qual es
presenta

Nom i cognoms

DNI

Puntuació de
la fase
d’oposició

Monitora de zumba dance

Almudena Alcover Costa

44518512B

12,60

Monitora de ioga

M. Celestina Ruiz Vanacloig

19098590B

13,50

A continuació, es procedeix a la baremació dels mèrits i el resultat és:

Nom i cognoms

Almudena Alcover Costa
M. Celestina Ruiz
Vanacloig

0,00

Valenci
à
(màxim
2)
1,20

Puntuaci
ó de la
fase de
mèrits
4,45

0,00

0,00

0,75

Antiguitat
(màxim 1)

Experiència
(màxim 4)

Formació
(màxim 5)

1,00

0,00 1,50

0,75

0,00

0,00 0,00

0,75
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El resultat final del procés és:
Especialitat a la qual es
presenta

Nom i cognoms

Puntuació
final
17,05

Monitora de zumba dance
Monitora de ioga

Almudena Alcover Costa
M. Celestina Ruiz Vanacloig 14,25

Resultat
Seleccionada
Seleccionada

Es proposen, a l’alcaldessa, les candidates seleccionades per a la seua contractació, en
funció de la programació dels cursos de la Casa de Cultura i si el nombre d’alumnes
matriculats és suficient, tot atenent la normativa laboral i la disponibilitat
pressupostària vigent.
Una vegada la secretària ha llegit aquesta acta, i en estar d’acord tots els membres de
l’òrgan tècnic de selecció, es procedeix a la seua signatura electrònicament.
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Els resultats de la prova pràctica de les aspirants a monitora de zumba dance i de ioga
que es presenten són les següents:

