ACTA DE L’ENTREVISTA
Codi borsa disciplina/es: ATP-745-2 anàlisi de mercats i valoració agrària / ATP-745-2
economia i gestió d’empreses

Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de les entrevistes
segons l’ordre establert.
La comissió emet un informe únic i motivat per persona candidata indicant la puntuació obtinguda,
que conformen l’annex a aquesta acta.
La prova és pública, te caràcter eliminatori i te una durada màxima d’1 hora, d’acord amb el que
estableixi la comissió.
La valoració mínima per superar la prova és:
RESULTAT DE L’ENTREVISTA
(indicar cognoms i nom per ordre de puntuació, segons la seva idoneïtat en la que s’ha de desglossar la puntuació per
cada un dels aspectes analitzats. per ordre decreixent de valoració. Indicar la o les disciplines corresponents

COGNOM I NOM

- VALORACIÓ (puntuació 0-10)

La motivació de la
seva trajectòria
(2,5)

La qualitat del discurs
en la presentació
(2,5)

El debat amb la
comissió
(2,5)

Les seves capacitats
didàctiques en l’exposició
(2,5)

Global

2,00

2,25

2,25

2,25

8,75

2,00

2,25

2,00

2,25

8,50

2,00
2,00

2,25
2,00

2,00
2,00

2,25
1,75

8,50
7,75

1,50

2,00

2,00

2,00

7,50

ORTEGA MEDIERO,
FERNANDO
ESCOBAR GONZALEZ,
CRISTINA
TAGHOUTI , IBTISSEM
GUESMI , BOUALI
AGEA CARRERA,
ELISABET

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 22 d’abril de 2022

Contra aquest resultat, les persones candidates poden presentar reclamació en el termini de 10
dies hàbils des de la data de publicació de la relació ordenada de persones declarades aptes a
la pàgina web de la convocatòria (final del procés selectiu).
Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. Com a secretari/ària, estenc
aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura de tots els membres de la
comissió.
Lloc, data
Castelldefels 22 d’abril de 2022

EL PRESIDENT/A
(José Maria Gil)

SECRETARI/ÀRIA
(Zein Kallas)

VOCAL
(Josep Claramunt)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre

