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EXPEDIENT
E-01101-2018-000136-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNCIÓ PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS DE TREBALL
ASSUMPTE
Convocatòria d'una plaza de Tècnic/a de Cooperació. Llista definitiva personal admés i exclòs i
data primer exercici.

Es comunica l'anunci de la llista definitiva de personal admés i exclòs i data del primer
exercici de la convocatòria per a proveir en propietat 1 plaça de Tècnic/a de Coopració publicat
en el BOP núm. 214, de data 7 de novembre de 2019.
Se comunica el anuncio de la lista definitiva de personal admitido y excluido y fecha del
primer ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico/a de
Cooperación publicado en el BOP nº 214, de fecha 7 de noviembre de 2019.
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Signat electrònicament per:
Antefirma
CAP SECCIÓ - SC. ACCES FUN. PUB.I PROV.LLOCS TREBALL

Nom
MARIA DE LOS REYES TAMARIT ALFONSO

Data
07/11/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
8681416125482354274
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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 214
7-XI-2019

Excel·lentísim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentísim Ajuntament de València sobre
llistat definitiu de personal admés i exclòs i data primer
exercici de la convocatòria per a proveir en propietat una
plaça de tècnic/a de Cooperació.
ANUNCI
La tinenta d’alcalde, titular de l’àrea de Govern de Gestió de
Recursos, delegada d’Inspecció General i Avaluació dels Servicis,
d’Organització i Gestió de Persones, de Servicis Centrals Tècnics,
i de Contractació, per Resolució núm. NV-861 de 24 d’octubre de
2019, hi ha disposat:
“PRIMER.- Elevar a definitives les llistes de personal aspirant admès
i exclòs, aprovades per resolució número CF-395, de data 21 de febrer
de 2019, en la convocatòria d’1 plaça de Tècnic/a de Cooperació.
SEGON.- Fixar el dia 18 de desembre de 2019, a les 11,00 hores, en
l’Hemeroteca municipal situada a la plaça de Magúncia, núm. 1 de
València, a fi de realitzar el primer exercici previst en la convocatòria,
quedant convocat el personal aspirant definitivament admès, havent
d’anar proveït de DNI, llapis grafit número 2, goma d’esborrar,
maquineta de fer punta i bolígraf.
TERCER.- Queda exclòs definitivament el personal aspirant que
s’assenyala al no haver subsanat la causa d’exclusio en termini:
Torn: Lliure
COGNOMS

NOM

D.N.I.

ALCOVER ORTEGA,
ESCRIBA PEREZ
FILIPPI

DAVID
MARIA CANDELARIA
FRANCESCO

......114H
......330E
......513W

QUART.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la present
resolució i s’impulsaran d’ofici els altres tràmits pertinents.”
El que es fa públic per a general coneixement.
València, 25 d’octubre de 2019.—El vicesecretari general.
2019/15551

Signat electrònicament per:
Antefirma
CAP SECCIÓ - SC. ACCES FUN. PUB.I PROV.LLOCS TREBALL

Nom
MARIA DE LOS REYES TAMARIT ALFONSO

Data
07/11/2019

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
8681416125482354274

