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RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, del director general de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació 
definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a 
la borsa de treball convocada per Resolució de 30 de juny de 2021 (Subdirecció 
d’Informatius Diaris) i es publica la llista de les persones que passen a l’entrevista. 

Per Resolució d’1 de setembre de 2021, del director general de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional 
de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa 
de treball convocada per Resolució de 30 de juny de 2021 (Subdirecció 
d’Informatius Diaris) i s’obri un termini per presentar al·legacions. 

Conclòs el tràmit sense al·legacions s’ ha elevat al director general de l’SAMC la 
proposta de puntuació definitiva. 

D’acord amb les bases de la convocatòria cal citar a l’entrevista  a les persones 
candidates no excloses que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria. 

Per això, resolc 

Primer 

Publicar la puntuació definitiva de la persona la baremació de la qual ha sigut 
revisada pertanyent a la borsa de treball de la categoria que s’indica tot seguit: 

Subdirecció d’Informatius Diaris  

Segon 

Citar a l’entrevista a la persona candidata inclosa en la llista anterior. 

L’entrevista tindrà lloc el dia 14 de setembre de 2021 a les 10 hores a la seu de la 
Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València). 

La persona citada a l’entrevista ha d’enviar el seu currículum actualitzat a 
dubtesborsa@cvmc, al menys, amb un dia d’antelació al dia de l’entrevista. 

Burjassot, 9 de setembre de 2021. El director general de la Societat Anònima 
de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado. 
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