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EXPEDIENT
E-01101-2017-000162-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE
Borsa Treball Professor/a Música, Violí. Qualificaciones tercer exercici i termini fase concurs

BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A MÚSICA VIOLÍ / BOLSA DE TRABAJO
PROFESOR/A MÚSICA VIOLÍN
Relació de personal aspirant que ha superat el tercer exercici establit en les Bases de la
convocatòria:
Relación de personal aspirante que ha superado el tercer ejercicio establecido en las Bases
de la convocatoria:
COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

D.N.I.

NOTA

GARCIA ROJAS

LIDIA PATRICIA

......283V

5

JUAN MARTIN

SANTIAGO

......060R

9,5

SAVAL LLORCA

NEUS

......335C

7

TUR PALOMARES

ANDREA

......234G

9,5

NOTIFICACIÓ.- D'acord amb l'establit en les bases de la convocatòria, les persones
assenyalades en la relació precedent, comunicaran mitjançant instància, el model de la qual es
troba en la seu electrònica d'aquesta Corporació, i en el termini de 5 dies des del següent a la
publicació del present anuncie els títols que es posseïsquen sobre coneixements de valencià,
tenint en compte que els títols han d'haver sigut expedits com màxim a data de finalització del
període de presentació d'instàncies (10 de març de 2017), autobaremant-se com corresponga
segons la taula que figura en les bases de la convocatòria. Aquesta autobaremació es comprovarà
amb caràcter previ al nomenament i la no acreditació dels títols al·legats suposarà l'exclusió de la
borsa.
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Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI DE L'ÒRGAN SELECTIU / EL SECRETARIO DEL
ÓRGANO SELECTIVO

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

Data
28/07/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341
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EDICTO
NOTIFICACIÓN.- De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, las
personas señaladas en la relación precedente, comunicarán mediante instancia, cuyo modelo se
encuentra en la sede electrónica de esta Corporación, y en el plazo de 5 días desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio los títulos que se posean sobre conocimientos de valenciano,
teniendo en cuenta que los títulos deben haber sido expedidos cómo máximo a fecha de
finalización del período de presentación de instancias (10 de marzo de 2017), autobaremándose
como corresponda según la tabla que figura en las bases de la convocatoria. Dicha
autobaremación se comprobará con carácter previo al nombramiento y la no acreditación de los
títulos alegados supondrá la exclusión de la bolsa.
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Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI DE L'ÒRGAN SELECTIU / EL SECRETARIO DEL
ÓRGANO SELECTIVO

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

Data
28/07/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341

