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EXPEDIENT
E-01101-2020-001871-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
ASSUMPTE
Concurs de mèrits a lloc de treball de Cap Secció (TD) categoria enginyer/a industrial. Anunci
llista definitiva i data entrevistes.

ANUNCI
Es comunica que en data de hui, 30 de decembre de 2020, s'ha publicat en el BOP número
250, llista definitiva i data d'entrevistes de la convocatòria del concurs de mèrits per a proveir 1
lloc de treball de Cap Sección (TD) categoria engyner/a industrial.
ANUNCIO
Se comunica que con fecha de hoy, 30 de diciembre de 2020, se ha publicado en el BOP
número 250, lista definitiva y fecha de entrevistas de la convocatria del concurso de méritos para
proveer 1 puesto de trabajo de Jefatura de Sección (TD) categoría ingeniero/a industrial.
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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre
aprovació de les llistes definitives de personal admés i exclòs
en el procés convocat per a cobrir pel sistema de concurs de
mèrits d’1 lloc de treball de cap de Secció (TD), categoria
enginyer industrial, i data realització entrevistes.
EDICTE
La tinenta d’alcalde, titular de l’Àrea de d’Organització i Gestió
de Persones, Servicis Centrals, Contractació, Inspecció General i
Avaluació dels Servicis, per Resolució núm. NV-4104, de data 18
de desembre de 2020, hi ha disposat:
“Primer. Elevar a definitives les llistes de persones aspirants admeses
i excloses, aprovades provisionalment per resolució núm. NV-2822,
de data 29 d’octubre de 2020, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 215, de data 9 de novembre de 2020, en la convocatòria per a proveir 1 lloc de treball de cap de secció (TD) amb la
categoría d’enginyer industrial, pel sistema de concurs de mèrits,
amb referència núm. 1040.
Segon. Fixar el dia 22 de desembre de 2020, a les hores que s'indiquen
en el corresponent anunci al personal aspirant relacionat, a la Sala de
Comissions Informatives situada en la segona planta de l’Ajuntament
(Plaça Ajuntament, núm. 1) a fi de realitzar l’entrevista establida en
les bases de la convocatòria, al personal definitivament admés.
Tercer. Per la secretaria es donarà la publicitat deguda a la present
Resolució i s’impulsarà d’ofici els tràmits pertinents.”
El que es fa públic per a general coneixement.
València, 18 de desembre de 2020.—El vicesecretari general, José
Antonio Martínez Beltrán.
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