FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI
ACTA-RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ REFERÈNCIA EXP10-21

ANTECEDENTS
La Fundació CEAM va obtindre una subvenció per a millorar la formació i ocupabilitat de personal
tècnic i de gestió de la I+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques
d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ d'ara en avant) i
cofinançades pel Fons Social Europeu i la iniciativa d'Ocupació Juvenil, convocatòria 2021.
Segons les instruccions remeses per la Direcció General de Ciència i Investigació, el procés de
contractació s'ha de realitzar a través de LABORA (antic servei valencià d'ocupació) i sobre la base
de les titulacions sol·licitades i de la inscripció de les candidatures en el SNGJ (majors de 18 anys i
menors de 30 anys).
Remés el llistat amb 5 candidatures, no es podran valorar altres aspectes diferents dels següents
criteris:
-

Que no haja rebut prèviament atenció per part del *SNGJ
Que es trobe més pròxima a complir l'edat màxima prevista en el sistema

Es requerirà renúncia expressa de la candidatura per a poder passar a la següent de la llista en
ordre d'edat.
Per tant i amb tot això

RESOLC
Primer: Acceptar el llistat de candidatures rebut des de LABORA i que forma part d'aquest escrit
com a annex.
Segon: Contractar la tercera candidatura, Rubén Medina Gallardo, després de presentar escrits de
renúncia les dues primeres, i confirmar que compleix amb tots els requisits de la convocatòria,
presentant justificant de la seua titulació i acceptant tots els condicionants contractuals.
Tercer: excloure del procés de selecció per renúncia voluntària, s'adjunten totes dues a aquest
escrit, a:
Martínez Herrera, Francesc
Martínez Nuñez, Adrián
Quart: establir un llistat reserva amb les candidatures que figuren el llistat aportat per LABORA i
ordenats per edat:
Vialas Jaraiz, Luis
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LLISTAT DE PERSONES CANDIDATES ENVIADES A L'OFERTA D'INSERCIÓ LABORAL
LISTADO DE PERSONES CANDIDATAS ENVIADAS A LA OFERTA DE INSERCIÓN LABORAL
FUNDACION DE LA CV CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
VICENTE CALATAYUD LORENTE
CL/ CHARLES ROBERT DARWIN nº 14
46980 PATERNA
En relació amb la oferta presentada en aquest Espai
LABORA amb número d'expedient: ILSGJ/2021/255/46
per a l'acció: INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL
GARANTÍA JUVENIL, s'indiquen tot seguit les persones
demandants convocades:
DNI
D-20844569Z

NOM I COGNOMS /
NOMBRE Y APELLIDOS
MARTINEZ HERRERA, FRANCESC

D-48594330E

CALATRAVA ARROYO, BENJAMIN

D-48414212V

MARTINEZ NUÑEZ, ADRIAN

D-48689851R

MEDINA GALLARDO, RUBÉN

D-35605896X

VIALAS JARAIZ, LUIS

Con relación a la oferta presentada en este Espai
LABORA con número de expediente: ILSGJ/2021/255/46
para la acción: INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL
GARANTÍA JUVENIL, se relacionan a continuación las
personas demandantes convocadas:
TÈCNIC /
TÉCNICO

DATA /
FECHA

Us recordem que, una vegada realitzat el procés de
selecció, ens heu de remetre com més prompte millor a
aquest Espai LABORA l'acta de selecció emplenada
correctament.

Les recordamos que, una vez realizado el proceso de
selección, nos remitan a la mayor brevedad posible a este
Espai LABORA el acta de selección debidamente
cumplimentada.

Atentament,

Atentamente,

BURJASSOT, 25 d'octubre de 2021

BURJASSOT, 25 de octubre de 2021

EL DIRECTOR/LA DIRECTORA DEL CENTRE
SERVEF D'OCUPACIÓ

EL DIRECTOR/LA DIRECTORA DEL CENTRO
SERVEF DE EMPLEO

