ACTA 2 DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA DEL CENTRE DOCENT IES VELES E
VENTS – ANIMACIÓ VISUAL EN VIU
PRESIDENT: J. Antoni Fornet Canet
Vocal núm. 1: Natzari Lorente Camarasa
Vocal núm. 2: Manuel Martínez Miquel
Vocal núm. 3: Ferran Santos Girbés

Sent les 14:30h del dilluns 16 de novembre del 2020 es reuneix la
comissió de selecció de professorat especialista d'Animació
Visual en Viu integrada per les persones que figuren a la banda
esquerra.

Havent-se publicat l’acta 1 (tauler d'anuncis, pàgina web i xarxes socials) per a la selecció de professorat especialista d'Animació
Visual en Viu, i transcorregut el termini de 2 dies hàbils per a les esmenes s'ha rebut una esmena:
-

Esmena de Josh Luque Molió: Havent demostrat que envià la documentació necessària dins del termini, resolem la seua
admissió en el procés de selecció.

Revisada la documentació presentada es comprova el compliment dels generals i específics establerts en la convocatòria, i trobem
que:
- Josh Luque
No cotitza el total dels dies requerits amb empresa relacionada del sector.
En cas de no estar d’acord, i poder aportar la documentació que revoque aquesta resolució, pot acudir al centre el proper dimecres
dia 18 de novembre a les 13:00h per a la seua revisió.
Per altra part, es convoca a l’entrevista als següents candidats a les hores que figuren a continuació:
Lloc: Entrada de l’IES Veles e Vents.
Dia: Dimecres, 18 de novembre del 2020.
Hora: 11:30h.
- Lodeiro Castillo
- Ruben Sánchez
Hora: 12:30h.
- Juan Carlos Sanjuan
- Marc Torner
La incompareixença comportarà l’exclusió del procés de selecció de personal.
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