AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1

Expedient núm.: 1731/2019

EDICTE DE LA LLISTA DEFINITIVA
D'ADMESOS A MONITOR O MINITORA DE D’ANGLÉS
I DE LA DATA DE LA PROVA PRÀCTICA
Per resolució d’alcaldia núm. 693/2019, de 3 d’octubre, en haver finalitzat el termini
de presentació de sol·licituds i en estar tot el personal aspirant admés de manera
definitiva a les proves de selecció de personal laboral temporal de monitor o monitora
d’anglés de la Casa de Cultura i per agilitzar el procediment, es procedeix a convocar
la prova pràctica, d’acord amb les bases de la convocatòria, aprovades per resolució
d’alcaldia núm. 711/2017, de 25 d’agost.
Per tant,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació definitiva dels aspirants admesos a monitor o monitora
d’anglés següent:
Paula Puerto Navarro, amb DNI *****412Z
Arantxa Martos Sánchez, amb DNI *****438S
SEGON. Designar els membres de l’òrgan tècnic de selecció:
o
o
o

Presidenta: la tècnica de cultura de l’Ajuntament o treballador públic en qui
delegue.
Secretària: la secretària de la corporació o treballador públic en qui delegue.
Vocal: la tècnica de gestió de l’Àrea de Personal o treballador públic en qui
delegue.

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.
TERCERO. Convocar el personal admés, per a dur a terme la prova pràctica de la fase
d’oposició, obligatòria i eliminatòria, relacionada amb les funcions a exercir, el dia 4
d’octubre de 2019, a les 10.00 h, a la casa consistorial, situada a la Plaça del Castell,
1 de Museros.
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