
PEL EMPREGO SUSTENTABLE NO 
ÁMBITO RURAL

ANEXO III
DATOS PERSOAIS
Nome e Apelidos:                                                                                                                          
Documento de Identidade:  
Concello:                                                                     

Outorgarase 1 punto por cada unha das circunstancias de vulnerabilidade que reúna cada persoa segundo os establecidos, máximo 7 puntos
CRITERIOS XERAIS PUNTUACIÓN

Persoas desempregadas de larga duración (PLD: mais de 6 meses continuos en situación de desemprego se
son persoas menores de 25 anos, e mais de 12 meses continuos en desemprego se teñen unha idade igual
ou superior a 25 anos). 
Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil
(POEJ) 
Persoas maiores de 55 anos. 
Persoas  con  certificado  de  discapacidade  sen  impedimento  físico  ou  psíquico  que  lle  impida  o  normal
desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación. 
Persoas inmigrantes. 
Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas. 
Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con
fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia
de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero;
solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de
rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar.
Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

TOTAL PUNTUACIÓN OBTIDA CRITERIOS VULNERABILIDADE

Outorgarase 0,25 puntos por cada un dos criterios seguintes que se evidencien na entrevista, máximo 3 puntos

ENTREVISTA OBSERVACIÓNS/Evidencias
Puntuación

máxi
ma

PUNTUACIÓN

Dispoñibilidade

 Comprende o cumprimento do requisito imprescindible de asistencia
(porcentaxe  permitido  10%  non  asistencia  xustificada)  e  as  súas
circunstancias  persoais  lle  permiten  o  seu  cumprimento  (sen
traslados, eventos, tratamentos,  etc.  programados para varios días
que lles impidan a asistencia continuada)

0,25

Capacidade de 
aprendizaxe e 
comprensión

 Amosa capacidade de comprensión e  comunicación a nivel  oral  e
escrita,  para garantir o éxito na formación.

 Practica a escoita activa.
0,50

Interese real no 
programa

 Móstrase interesado/a e ilusionado/a co programa. 
 Asimila os compromisos adquiridos pola súa parte.
 Está aliado/a co obxectivo da formación. 

0,75

Implicación, 
compromiso e 
responsabilidade

 Adquire un compromiso en firme.
 Demostra implicación cos obxectivos propostos.
 Móstrase responsable de cara a  tarefa e os resultados.

0,75

Actitude positiva y 
motivación 

 Demostra capacidade para afrontar o programa con actitude positiva
e  enerxía,  coa  idea  de  manter  o  rendemento  a  pesar  da
incertidumbre ou posibles dificultades que poidan xurdir. 

 Contribuirá ao favorecemento do desenvolvemento da formación e o
bo clima grupal.

0,50

Expectativas
 Mostra  interese  por  participar  noutras  accións  externas  que

complementen  a  súa  formación  ou  mellore  o  seu  nivel  de
cualificación

0,25

TOTAL PUNTUACIÓN OBTIDA NA ENTREVISTA

TOTAL PUNTUACIÓN OBTIDA NO PROCESO SELECTIVO
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