BORSA DE PEONS PLANTES. DEFINICIÓ DEL PROCÉS 6/3/17
GENERALITATS
-

La definició de la Borsa és autonòmica

-

El candidat té dret a renunciar a la Borsa sense penalització, si residix a més de 50 km
del lloc de treball

FUNCIONS I TASQUES
-

Treballs de separació selectiva de residus d'acord amb la natura de cada lloc

-

Neteja del lloc de treball, de cintes transportadores i de màquines de triatge

-

Neteja de planta

-

Altres tasques anàlogues que li siguen assignades pels seus superiors

REQUISITS
TITULACIÓ
- Certificat d'escolaritat
- Primer cicle de l'ESO o titulació equivalents
- Si es tracta de titulacions de l'estranger, han d'estar convalidades pels organismes
nacionals autoritzats
PUNTUACIÓ
Máxima puntuació: 52 punts
a. Per experiència profesional (màxim 28 punts)
- Serveis prestats en VAERSA mateixa categoria professional i sector 0,35 punts per
mes en actiu (màxim 12 punts)
- Serveis prestats en altres llocs de VAERSA NO relacionats: 0,13 punts per cada mes
en actiu (màxim 7 punts)
- Serveis prestats en altres Empreses Públiques o Administracions, en llocs de les
mateixes característiques: 0,05 punts per cada mes en actiu (màxim 5 punts)
- Per serveis semblants prestats en altres empreses: 0,10 punts per mes en actiu
(màxim 4 punts)
Aclariment: per a computar-se aquests mèrits s'exigix EL CERTIFICAT de tots els que es
presenten. En cas contrari, NO es computaran. En el cas que es tracte de mèrits
acumulats en VAERSA, no cal aportar certificats.
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REQUISITS
b. Valencià (màxim 4 punts)
Els certificats han de ser expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià, o organisme homologat per la mateixa.
- Certificat Coneixement oral: 0,75 punts
- Certificat Grau Elemental: 1 punt
- Certificat Grau Mitjà: 2 punts
- Certificat Grau Superior: 4 punts
c. Idiomes comunitaris (màxim 2 punts)
Aquesta puntuació s'exclou si ha sigut valorada en altres apartats del procés.
- 0,40 punts per curs completat dels cicles de l'Escola Oficial d'Idiomes
- 0,40 punts per cada 12 crèdits d'Idioma Comunitari, expedit per la Universitat
coomo conseqüència de les diferents titulacions de Filologia
La validesa d'aquest mèrit s'acreditarà amb el certificat de l'òrgan competent.
d. Altres titulacions (màxim 3 punts)
- Per títols acadèmics del mateix rang o de rang superior a l'exigit per al lloc: 1,5
punts per cada títol aportat. Aquests títols estaran relacionats amb el lloc a cobrir.
Els certificats s'alliberaran per l'òrgan competent.
e. Personal discapacitat
La minusvalidesa NO podrà impedir realitzar les funcions descrites en les
característiques del lloc de treball.
- Minusvalidesa igual o superior al 33%: 5 punts
- Minusvalidesa igual o superior al 65%: 10 punts
El certificat ha d'estar alliberat per l'òrgan competent.
f.

Per formació en mòduls relacionats amb: carnet de carretoner, carnet de pulpista,
formació en Prevenció de Riscos Laborals, formació d'operadors de màquines (premses,
selectors òptics i envasadores), formació en plataformes elevadores, formació en medi
ambient i formació de treball en equip i en metodologia de la producció. Puntuació
màxima 5 punts.
Valor dels mòduls:
- De 0 a 20 hores de formació: 1 punt
- De 20 a 25 hores de formació: 1,5 punts
- De 25 a 50 hores de formació: 3 punts
- De 50 a 100 hores de formació: 4 punts
- De 100 hores d'ara en avant: 5 punts
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