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PROCEDIMENT I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE PERSONES PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UN REDACTOR/A DE CAP DE SETMANA I FESTIUS. (Anunci publicat el
dia 21-11-2015).

1. Comissió d’avaluació.
L’avaluació dels cv i proves realitzades anirà a càrrec d’una comissió tècnica, integrada pel Cap
de Continguts, el Cap d’Informatius i la Direcció de la SMCT.
2. Valoració de mèrits.
La valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb el següent barem:
La puntuació màxima dels mèrits serà de 10 punts.
Els mèrits a valorar i la seva regulació són:
2.1.

Experiència professional relacionada directament amb les tasques del lloc de
treball a proveir.

Es demanarà, si és necessari, el corresponent informe d’avaluació del cap corresponent o bé
acreditar pel candidat/a amb els corresponents contractes, l’informe de vida laboral i altres
informes que es cregui oportú.
La puntuació de l’experiència total serà sempre d’un màxim de cinc punts.
Es valorarà d’acord amb els criteris següents:
2.1.1 Experiència en mitjans audiovisuals, a raó d’un punt per any treballat. Màxim de 3
punts.
2.1.2 Experiència en altres mitjans de comunicació d’àmbit no audiovisual a raó de 0,5 punts
per any treballat. Màxim de 2 punts.
2.2.

Formació directament relacionada amb les funcions del lloc de treball a cobrir.

La puntuació total serà de cinc punts i es valorarà d’acord amb els criteris següents:
2.2.1 Formació directament relacionada amb el lloc:
- Llicenciatura en grau de Periodisme o Comunicació Audiovisual: 4 punts.
- Estudis en curs de Periodisme o Comunicació Audiovisual (3r o 4t curs): 2 punts.
2.2.2 Formació complementària: 0.5 punts.
Aquesta puntuació es reduirà a la meitat si la formació és complementària, però no tota està
directament relacionada amb el lloc de treball a cobrir.
2.2.3. Titulació superior a l’exigida i directament relacionada o complementària amb les funcions
a desenvolupar.
Es valorarà amb 0.5 punts.
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3. Prova d’aptituds.
El màxim de puntuació serà de 10 punts.
Es realitzarà una prova específica d’acord amb les tasques a realitzar en el lloc de treball per al
qual es fa la convocatòria.
Les persones que no superin la meitat de la puntuació total de la prova o bé que no tinguin
habilitats en alguna de les parts es consideraran no aptes.
Elements de valoració de la prova:
- Redacció: 4 punts.
- Locució: 2 punts.
- Edició de vídeo: 4 punts.

4. Entrevista.
Es podrà determinar la realització d’una entrevista als i les persones aspirants, per clarificar
aspectes relacionats amb els mèrits al·legats, així com per definir aptituds i competències dels
mateixos.

