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

Expedient núm.: 1209/2017
Procediment: procés de selecció de personal de la Casa de Cultura

EDICTE DE D’ESMENA DE LA LLISTA DEFINITIVA
D'ADMESOS A MONITOR O MONITORA D’ANGLÉS

Per resolució d’alcaldia núm. 812/2017, de 3 d’octubre, en haver-se rebut hui,
3 d’octubre, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Museros la
documentació presentada el 27 de setembre, en una oficina de Correus, per
Judith Sanz Micó, amb DNI 72888566W, la qual havia sigut exclosa
definitivament en la resolució d’alcaldia 800/2017, de 29 de setembre,
d’aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos a monitor o monitora
d’anglés de la Casa de Cultura, per no tindre constància d’aquesta esmena.
Segons l’article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els
interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran
presentar-se en les oficines de Correus i així ho va fer l’aspirant el dia indicat
per a esmenar o al·legar, és a dir, el 27 de setembre.
Així doncs, procedeix admetre definitivament aquesta aspirant i convocar-la a
la fase d’oposició, i en eixe sentit, s’ha resolt
PRIMER. Incloure, en la relació definitiva d'aspirants admeses a monitora
d’anglés, Judith Sanz Micó, amb DNI 72888566W, de manera que la llista
definitiva serà la següent:
Relació definitiva d’aspirants de monitor o monitora d’anglés
Judith Sanz Micó, amb DNI 72888566W
Estefanía Tamarit Pitarch, amb DNI 44861434A
SEGON. Convocar l’aspirant Judith Sanz Micó, amb DNI 72888566W, a la
prova pràctica de la fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, relacionada
amb les funcions a exercir, el dia 4 d’octubre de 2017, a les 10.00 h, a la casa
consistorial.
Museros, en data al marge
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