
IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ RECOLLITS EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
DE PERSONES CONTRACTADES A l'EMPARA DE L'ORDRE 7/2019, DE 25 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA 
D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, PER LA QUAL S'APROVEN LES 
BASES REGULADORES DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES 
PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS 
SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONVOCATÒRIES EXPLUS  I EMPUJU 2022

En qualitat de persona preseleccionada per a participar en el procés selectiu de les convocatòries EXPLUS 2022 o 
EMPUJU 2022, i a l'efecte de poder establir la seua puntuació en aquest, vosté haurà de procedir de la manera següent

Nom i Cognoms

Dades personals

DNI:

1.- Acudir el dia de la citació amb la documentació següent: 
  
a) Aquest document d'autobaremació, signat per vosté 
  
b) DNI. 

c) En el cas que tinga una diversitat funcional o un trastorn mental diagnosticat pels centres públics de salut mental l: 
Certificació del grau de discapacitat o de la condició de diagnosticat per trastorn mental. 

d) Si és una dona víctima de la violència de gènere: Resolució judicial o informe dels serveis socials públics que acrediten 
la condició de dona víctima de la violència de gènere. 

e) Si està en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels serveis socials públics de la situació o risc d'exclusió social 
(inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament). Si ha sigut preseleccionat per a cobrir un lloc de 
treball oferit pel seu ajuntament de residència i són els mateixos serveis socials municipals els que hagen determinat 
aquesta circumstància, podrà sol·licitar que siga el mateix ajuntament el que directament incorpore aquest certificat a la 
documentació necessària per a la baremació. En un altre supòsit serà vosté el que haurà d'aportar el certificat. 

f) Titulació requerida per l'oferta d'ocupació per a la qual ha sigut preseleccionada (només si escau segons l'informe 
l'entitat que la cite)

2.-Establir la seua puntuació amb antelació a la compareixença el dia de la cita (SOLS CRITERIS 1,2 i 3), i procedir per a 
això de la manera següent:

puntsResultat criteri 1 

Criteri 1.- Diversitat funcional i malaltia mental:Si vosté té una malaltia o un trastorn mental diagnosticat pels centres 
públics de salut mental o una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %: 3 punts; si la discapacitat reconeguda és 
superior al 50 %: 5 punts.

Criteri 2.-Acció positiva a favor de la dona: Dona: 3 punts; dona víctima de la violència de gènere, acreditada 
mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials públics: màxim 10 punts (3+7).

puntsResultat criteri 2

Criteri 3. - Situació o risc d'exclusió social: Persones candidates que acrediten mitjançant certificat dels serveis socials 
públics una situació o risc d'exclusió social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament): 5 punts

puntsResultat criteri 3 



puntsResultat criteri 4

Criteri 4.- Persones desocupades que NO siguen perceptores de prestacions per desocupació o de rendes d'inserció 
laboral: 4 punts

Criteri 5.- Persones desocupades de llarga duració, persones inscrites com a aturades més de 12 mesos interromputs o 
ininterromputs, en un període de 18 mesos: 6 punts. 

ELS CRITERIS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ NO HAN DE SER PUNTUATS PER VOSTÉ,  SERAN PUNTUATS PER LA 
COMISSIÓ DE BAREMACIÓ EN FUNCIÓ DE LA INFORMACIÓ FACILITADA DIRECTAMENT PER LABORA.

puntsResultat criteri 5

SUMA DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER TOTS ELS CRITERIS

puntsCriteri 2

PUNTUACIÓ TOTAL (l'ha de consignar la Comissió de Baremació)

puntsCriteri 1

puntsCriteri 3

Puntuació dels criteris avaluats directament per LABORA i que ha d'emplenar la Comissió de Baremació:

puntsCriteri 4

puntsCriteri 5

En signar aquest document declare que conec: 
  
a) Els criteris que s'han de valorar i la documentació necessària per a acreditar la meua puntuació en el procés selectiu de 
les convocatòries EXPLUS 2022- EMPUJU 2022.  
  
b) Que la falta de presentació de la documentació acreditativa de cadascun dels criteris determinarà que aquests no 
siguen puntuats.

, d' de

Signat

Punts



RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ PRESENTATS 

( s'ha de presentar per duplicat: una còpia serà per a l'entitat beneficiària i l'altra, segellada per aquesta, per a la persona interessada)

Nom i cognoms DNI: 

Senyalen en el requadre la documentació aportada

DNI

RESOLUCIÓ JUDICIAL O INFORME DELS SERVEIS SOCIALS EN EL CAS DE DONA VÍCTIMA  DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (si escau)

CERTFICAT DELS  SERVEIS SOCIALS DE SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL (si escau)

Informació per a les persones participants en els programes EXPLUS 2022 o EMPUJU 2022: 
  
Vosté pot ser preseleccionat/preseleccionada per LABORA per a participar en un màxim de 3 processos selectius, però 
només podrà subscriure un contracte amb una entitat ocupadora, de tal manera que si, després de la subscripció 
d'aquest, se li ofereix signar un nou contracte amb una altra entitat, haurà de comunicar-ho a aquesta per a ser exclòs/a 
del procés selectiu.

núm. Identificador assignat al participant (a emplenar per l'entitat):

EXPLUS 2022 / EMPUJU  2022 indiqueu nº

IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ (SIGNAT PER LA PERSONA PRESELECCIONADA)

Signatura  de la persona 
interessada 

, d' de

CERTIFICAT DEL GRAU DE DISCAPACITAT DE LA PERSONA PRESELECCIONADA O DEL DIAGNÒSTIC DEL TRASTORN DEL CENTRE PÚBLIC 
DE SALUT MENTAL (si escau)

TITULACIÓ (si escau)

Segell o signatura de l'entitat


IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ RECOLLITS EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES CONTRACTADES A l'EMPARA DE L'ORDRE 7/2019, DE 25 D'ABRIL, DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONVOCATÒRIES EXPLUS  I EMPUJU 2022
En qualitat de persona preseleccionada per a participar en el procés selectiu de les convocatòries EXPLUS 2022 o  EMPUJU 2022, i a l'efecte de poder establir la seua puntuació en aquest, vosté haurà de procedir de la manera següent
Dades personals
1.- Acudir el dia de la citació amb la documentació següent:
 
a) Aquest document d'autobaremació, signat per vosté
 
b) DNI.
c) En el cas que tinga una diversitat funcional o un trastorn mental diagnosticat pels centres públics de salut mental l: Certificació del grau de discapacitat o de la condició de diagnosticat per trastorn mental.
d) Si és una dona víctima de la violència de gènere: Resolució judicial o informe dels serveis socials públics que acrediten la condició de dona víctima de la violència de gènere.
e) Si està en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels serveis socials públics de la situació o risc d'exclusió social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament). Si ha sigut preseleccionat per a cobrir un lloc de treball oferit pel seu ajuntament de residència i són els mateixos serveis socials municipals els que hagen determinat aquesta circumstància, podrà sol·licitar que siga el mateix ajuntament el que directament incorpore aquest certificat a la documentació necessària per a la baremació. En un altre supòsit serà vosté el que haurà d'aportar el certificat.
f) Titulació requerida per l'oferta d'ocupació per a la qual ha sigut preseleccionada (només si escau segons l'informe l'entitat que la cite)
2.-Establir la seua puntuació amb antelació a la compareixença el dia de la cita (SOLS CRITERIS 1,2 i 3), i procedir per a això de la manera següent:
Resultat criteri 1 
Criteri 1.- Diversitat funcional i malaltia mental:Si vosté té una malaltia o un trastorn mental diagnosticat pels centres públics de salut mental o una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %: 3 punts; si la discapacitat reconeguda és superior al 50 %: 5 punts.
Criteri 2.-Acció positiva a favor de la dona: Dona: 3 punts; dona víctima de la violència de gènere, acreditada mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials públics: màxim 10 punts (3+7).
Resultat criteri 2
Criteri 3. - Situació o risc d'exclusió social: Persones candidates que acrediten mitjançant certificat dels serveis socials públics una situació o risc d'exclusió social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament): 5 punts
Resultat criteri 3 
Resultat criteri 4
Criteri 4.- Persones desocupades que NO siguen perceptores de prestacions per desocupació o de rendes d'inserció laboral: 4 punts
Criteri 5.- Persones desocupades de llarga duració, persones inscrites com a aturades més de 12 mesos interromputs o ininterromputs, en un període de 18 mesos: 6 punts. 
ELS CRITERIS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ NO HAN DE SER PUNTUATS PER VOSTÉ,  SERAN PUNTUATS PER LA COMISSIÓ DE BAREMACIÓ EN FUNCIÓ DE LA INFORMACIÓ FACILITADA DIRECTAMENT PER LABORA.
Resultat criteri 5
SUMA DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER TOTS ELS CRITERIS
Criteri 2
Criteri 1
Criteri 3
Puntuació dels criteris avaluats directament per LABORA i que ha d'emplenar la Comissió de Baremació:
Criteri 4
Criteri 5
En signar aquest document declare que conec:
 
a) Els criteris que s'han de valorar i la documentació necessària per a acreditar la meua puntuació en el procés selectiu de les convocatòries EXPLUS 2022- EMPUJU 2022. 
 
b) Que la falta de presentació de la documentació acreditativa de cadascun dels criteris determinarà que aquests no siguen puntuats.
,
d'
de
Punts
RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ PRESENTATS
( s'ha de presentar per duplicat: una còpia serà per a l'entitat beneficiària i l'altra, segellada per aquesta, per a la persona interessada)
Senyalen en el requadre la documentació aportada
Informació per a les persones participants en els programes EXPLUS 2022 o EMPUJU 2022:
 
Vosté pot ser preseleccionat/preseleccionada per LABORA per a participar en un màxim de 3 processos selectius, però només podrà subscriure un contracte amb una entitat ocupadora, de tal manera que si, després de la subscripció d'aquest, se li ofereix signar un nou contracte amb una altra entitat, haurà de comunicar-ho a aquesta per a ser exclòs/a del procés selectiu.
núm. Identificador assignat al participant (a emplenar per l'entitat):
,
d'
de
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