AJUNTAMENT DE MUSEROS
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46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

Edicte de l’Ajuntament de Museros en relació al personal aspirant admès
com a monitor o monitora de natació i aiguagim per a la piscina municipal.
Per resolució d’alcaldia número 451/2018, 21 de juny, expirat el termini de
presentació de sol·licituds d’admissió per seleccionar i cobrir temporalment
llocs de naturalesa laboral, amb la categoria de monitor o monitora de
natació i aiguagim per a la piscina municipal.
En estar tot el personal aspirants admès i per agilitzar el procediment,
s’aprova la llista d’ admesos de manera definitiva.
Així doncs, d’acord amb les bases de la convocatòria, aprovades per
resolució d’alcaldia núm. 390/2018, de 4 de juny, i amb la legislació vigent,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació definitiva del personal aspirant admès com a
monitor o monitora de natació i aiguagim per a la piscina municipal.
RELACIÓ DEL PERSONAL ASPIRANT ADMÈS
1

Nom i cognoms

DNI

LAURA LÓPEZ LÓPEZ

*****772W

SEGON. Designar els membres de l’òrgan tècnic de selecció:
o Presidenta: Yolanda Calzado Sevilla o persona treballadora pública en
qui delegue.
o Secretària: Araceli Martín Blasco, secretària general de l’Ajuntament
de Museros o persona treballadora pública en qui delegue.
o Vocals, les tres persones treballadores següents de l’Ajuntament de
Museros o persones treballadores públiques en qui deleguen:
o M. Amparo Costa Baixauli
o Víctor Martí Torres
o M. José Sanfélix Mata
L’òrgan tècnic de selecció podrà disposar la incorporació del personal
assessor especialista. Aquest personal assessor es limitarà a l’exercici de la
seua especialitat tècnica i col·laborarà juntament amb l’òrgan de selecció.
TERCER. S’anuncia que la prova pràctica, obligatòria i eliminatòria, serà:
- Dia: dimarts, 26 de juny de 2018
- Hora: 12.30 h
- Lloc: Casa Consistorial, plaça del Castell, 1, al 1r pis
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