Edicte de l'Ajuntament de Museros sobre la llists definitiva, composició de
l’organ de selecció i fata, hora i lloc de l’examen del procés de selecció de
tècnica superior en educació infantil

Per resolució d'alcaldia nº 859 de 26 de novembre, s'ha resolt que finalitzat el termini
de presentació de reclamacions i examinades les subsanacions presentades per
l'aspirant exclòsa de la convocatòria, A. Y. P. F, amb DNI *****072N, estimant les
subsanacions presentades per l'aspirant provisionalment exclosa i admetre- la.
Per tant, s’aprova la llista definitiva de persones admeses (ja que no hi ha cap exclós)
del procés de selecció de personal desocupat per a ser contractat temporalment com a
tècnic o tècnica superior en educació infantil, amb contracte de relleu.
Així mateix, es nomena l’òrgan tècnic de selecció i s’indica la data, el lloc i l’hora de la
prova pràctica, d’acord amb les bases de la convocatòria aprovades per resolució
d’alcaldia núm. 780/2018, de 31 d’octubre.
Per tot això,
PRIMER. Aprovar la llista del personal aspirant admès de manera definitiva.

*****162H

*****531E

*****057Y

*****864K

*****147C

*****072N

*****275C

*****714N
*****615A

*****799J
*****885X
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EDICTE

SEGON. L'òrgan tècnic de selecció estarà integrat pels membres següents:
 President: Ana Manzanque González
 Secretària: Araceli Martín Blasco
 Vocals:
 Cristina Álvarez Vicioso
 Rosa M.ª Sepúlveda Moreno
 Yolanda Calzado Sevilla

TECER. Convocar a totes les aspirants, que hauran de portar la documentació
acreditativa personal, per a la realització de la prova pràctica, obligatoria i eliminatòria,
de la fase d’oposició:


Dia: 4 desembre de 2018



Hora: 11.30 h



Lloc: Agència de lectura de Museros
C/ Escoles Velles, s/n

En Museros, amb data al margen

Cód. Validación: 4AR3WG9FHGKPJTJ33JDYG5AE6 | Verificación: http://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Document signat electrònicament

