
Criteris d'avaluació. 

 

1.- MÈRITS ACADÈMICS, PROFESSIONALS I PERSONALS (màxim 35 punts)    

1.1.- TITULACIÓ ACADÈMICA (puntuació màxima: 20 punts) PUNTS 

1a Llicenciatura o grau 

Dret, Econòmiques, Administració i 
Direcció d'Empreses, Màrqueting 
Internacional, Enginyeria Superior, 
Comerç Internacional, i Investigació i 
Tècniques de Mercat 

15 

Altres diferents de les anteriors 10 

2a Llicenciatura o grau Siga quin siga el seu contingut 5 

1.2.- FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (Puntuació màxima: 6 punts)  

a. Relacionada amb la internacionalització, cursos, màsters i seminaris  

De 100 a 300 hores  2 

De més de 300 hores  4 

b. Relacionada amb Màrqueting Digital (mínim de 20 hores). 2 

1.3.- NOTA MITJANA PONDERADA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC (escala 0 a 4 o equivalent) 
Es calcularà seguint el criteri establit en el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, 
modificat parcialment pel RD 1044/2003 d'1 d'agost. 

4 

1.4.- ESTADES FORMATIVES O LABORALS EN L'EXTERIOR. De més de 6 mesos  2 

1.5.- EXPERIÈNCIA LABORAL. De més de 6 mesos 

(Aquest concepte es valorarà sempre que no s'haja ponderat com a estada en l'exterior (1.4) 
2 

1.6.- ALTRES MÈRITS : PUNTS 

a. Participació en ONG i en altres entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual siga 
promocionar i beneficiar la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, 
social, educatiu, etc. (mínim de 12 mesos)  

0,5 

b. Ser titular o persona beneficiària de la renda valenciana d'inclusió (RVI).  0,5 

2. PROVES DE SELECCIÓ. (màxim 65 punts) PUNTS 

2.1.- PROVA D'ANGLÉS ORAL (obligatòria i eliminatòria). Nivell B2. 15 

2.2. -PROVA D'ANGLÉS ESCRIT (obligatòria i eliminatòria). Nivell B2. 15 

2.3.- CONEIXEMENT D'ALTRES IDIOMES (no obligatòria i no eliminatòria). Nivell B2. 
(En cas d'assenyalar en la sol·licitud coneixements d'un segon idioma, és obligatori realitzar una 
prova per a la seua avaluació. No s'accedirà a aquesta prova si no s'assenyala en la sol·licitud). 
En cas de sol·licitar la prova d'un segon idioma i finalment no assistir a aquesta, es restarà mig 
punt a la puntuació obtinguda per la persona aspirant en l’apartat: Proves de selecció). 

15 

2.4.- TEST APTITUDINAL (obligatori i no eliminatori). 10 

2.5.- ENTREVISTA PERSONAL (obligatòria; no eliminatòria excepte per a aspirants amb 
nacionalitat diferent de l'espanyola quant al domini del castellà o valencià).  

10 

 
 Els qui hagen superat les proves d'anglés oral i escrit seran convocats a través de la pàgina 
web de l’IVACE <http://www.ivace.es>, a la realització d'un test aptitudinal i a una entrevista 
personal que es durà a terme en l’IVACE. 
 


