ANNEX 5. Declaració de Mèrits

Dades identificatives
Cognoms i Nom:
NIF/NIE:
Domicili:
Municipi:
Telèfon:

Codi Postal:
Correu electrònic:

Dades de la convocatòria

Denominació:

Per donar compliment a la fase de concurs establert a la base SETENA de la convocatòria a dalt referenciada, el sotasignat DECLARA, assumint totes aquelles responsabilitats que de la seva falsedat se’n puguin derivar, està en possessió dels següents mèrits:

A. Experiència professional ( Màxim 1 punt):

B. Titulacions acadèmiques (Màxim 3,5 punts):


Batxillerat superior o equivalent.................................. 0,5 punts.



Diplomatura universitària o equivalent......................... 1 punt.



Grau universitari .........................................................1,5 punts



Llicenciatura universitària o Màster universitari oficial.... 2 punts.

C. Formació professional (Màxim 2 punts):

Per assistència a cursos amb certificat d’aprofitament que tinguin una relació directa
amb la plaça a ocupar, realitzats fa menys de 10 anys, d’acord amb el següent barem i
fins als màxims establerts:

C.1 Cursos organitzats o homologats per l’ISPC:



Per cursos de 26 a 50 hores (0,25):



Per cursos de 51 a 100 hores (0,4):



Per cursos de durada superior a 100 hores (0,5):

Indiqui al costat de cada tipus el nombre total.

C.2 Cursos amb certificat d’aprofitament amb relació directa amb la plaça a
ocupar:



Per cursos de 26 a 50 hores (0,10):



Per cursos de 51 a 100 hores (0,15):



Per cursos de durada superior a 100 hores (0,20):

Indiqui al costat de cada tipus el nombre total

D. Nivell de coneixement de la llengua catalana (Màxim 1 punt):



Nivell C1......................................... 0,50 punts



Nivell C2......................................... 1 punt

No es comptabilitzaran títols de nivell inferior acreditat un de superior

E. Recompenses i distincions (Màxim 2 punts)



Felicitació Col·lectiva (0,25):



Felicitació Individual (0,5):



Medalla (1):

Indiqui al costat de cada tipus el nombre total.

F. Nivell de coneixement de llengües estrangeres (Màxim 2 punts)



Certificat acreditatiu de nivell llindar (B1), idioma:



Certificat acreditatiu de nivell avançat (B2), idioma:



Certificat acreditatiu de nivell de domini funcional (C1), idioma:



Certificat acreditatiu de nivell de domini (C2), idioma:

No es comptabilitzaran títols de nivell inferior acreditat un de superior del mateix idioma

G. Altra formació complementària (Màxim 0,50 punts)



Certificat Bàsic ACTIC



Certificat Mitjà ACTIC



Certificat Avançat ACTIC

No es comptabilitzaran títols de nivell inferior acreditat un de superior

Amposta, a de de

Signatura i NIF/NIE

