Dirección General de Investigación, Innovación,
Tecnología y Calidad
Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y
Seguridad del Paciente

ANUNCI DE CELEBRACIÓ DE L'ENTREVISTA
PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA PER A REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL D'INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ,
TECNOLOGIA I QUALITAT (RESOLUCIÓ DE 19.12.2016, DOGV núm. 7976/09.02.2017)
PRIMER: D'acord amb el que preveu l'Orde 7/2016, de 31 d'agost, de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció
General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, i en la Resolució de 19 de
desembre de 2016 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es
convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General
d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, una vegada constituïda la Comissió
avaluadora, i atenent als tràmits establits en la legislació referida, es va publicar en seu
electrònica la relació provisional dels/les aspirants, per orde de puntuació obtinguda,
en data 24 de març de l'any en curs.
SEGON: Transcorregut el termini de 10 dies per a efectuar al·legacions per part dels/les
aspirants a la beca, en atenció al que establix el punt 2 de l'article 11 de l'Orde 7/2016,
i una vegada revisades per la Comissió avaluadora –reunida en data 10 d'abril de l'any
en curs-, es va publicar en seu electrònica el llistat previ a l'entrevista, en data 11
d'abril de l'any en curs.
TERCER: En la dita publicació es va advertir que en atenció al que establix el punt 3, de
l'article 11 de l'Orde 7/2016, serien convocades per a la realització de l'entrevista les
persones candidates que obtingueren les millors puntuacions, tal com es detalla en
l'apartat e), punt 1, de l'article 5 de l'Orde.
D'esta manera, en atenció a allò que s'ha esgrimit en els paràgrafs precedents i
en compliment d'allò que s'ha preceptuat en la legislació aplicable, la Comissió
avaluadora, en la seua reunió celebrada en data 10 d'abril de l'any en curs,

DECIDIX:
1. Convocar per a la realització de l'entrevista als/les següents candidats/as (els/les set
primers/as del llistat de puntuació):
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COGNOMS

NOM

D.N.I.

PUNTUACIÓ

MAGRANER PLA

VICTORIA JOSEFA

26751037J

13,63

MERCE PERIS

CLAUDIA

20489231A

12,57

BALLESTEROS BEAS

MARIA

75152839V

12,53

ALTUR BRINES

MIRIAM

73101734Y

11,95

FLORES FRESCO

MARIA JESUS

22594979D

11,84

MODREGO SERRANO

ALEJANDRO

77133324H

11,38

CORTES RIERA

MAGDALENA

43227310Y

11,35

2. Fixar com a dia, hora i lloc de celebració per a la realització de l'entrevista, els
següents:




Dia: dijous 20 d'abril de 2017.
Hora: 12 hores.
Lloc de celebració: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
ubicada en la carrer Misser Mascó, núm. 31, de València (46010), en la
segona planta de l'edifici siti en Rodríguez Fornos.

3. Que en l'entrevista:
o Es valoraran aquells aspectes de la persones candidates, relatius a la
seua qualificació acadèmica i professional en relació a les matèries
relacionades amb l'objecte de la beca, i que no hagen sigut previstos en
el barem estàndard de la primera fase de la selecció.
o També es valoraran els coneixements de les persones candidates sobre
l'àrea temàtica en què versarien les pràctiques professionals en cas
d'obtenció de la beca.
o Es comprovaran els mèrits al·legats per les persones candidates en la
seua sol·licitud telemàtica, verificant la documentació acreditativa dels
mateixos.
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4. Que una vegada celebrada l'entrevista, el resultat de les sumes parcials de cada un
dels apartats del barem establit en l'Orde 7/2016, donarà la puntuació final del procés
de selecció.
5. Que en cas d'empat es resoldrà el mateix, en atenció al que establix l'apartat 3, de
l'article 5 de l'Orde 7/2016.
6. Que la falta d'assistència a l'entrevista, per part de la persona candidata a la beca,
serà causa d'exclusió del procés selectiu.
7. Que les persones sol·licitants que no siguen adjudicatàries de la beca, quedaran
incloses, per orde decreixent de puntuació, en una bossa de reserva.

En últim lloc, se significa que la informació referent a la celebració de l'entrevista ha
sigut publicada en la seu electrònica, amb una antelació mínima de 48 hores.

La presidenta de la Comissió avaluadora

María José Avilés Martínez
A València, 12 d'abril de 2017
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