
 
 

ANUNCI RESULTAT  SEGON EXERCICI FUNCIONARI INTERÍ A UXILIAR PER A 

PROGRAMA FOMENT DE LA LECTURA DE L’EATIM DE JESÚS P OBRE I 

CONVOCATÒRIA TERCER EXERCICI SUPÒSIT PRÀCTIC  

El Tribunal qualificador del procés selectiu d’una plaça de funcionari/a interí/na 
auxiliar per a programa de foment de la lectura, vacant a l’EATIM de Jesús Pobre, a la 
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2020, a la vista de l’acta i a resultes de la seua 
aprovació definitiva, d’acord amb allò que estableix l’article 206 del ROF i RJ de les 
Entitat Locals, ha acordat la publicació del resultat del segon exe rcici: Temari 
biblioteca específic (annex IV) i que ha estat el s egüent: 

 

ASPIRANTS  RESULTAT  

JESÚS GARCIA PEREZ 1 

ALMUDENA LORITE MAS 8 

PAULA MOYA ARACIL 7,75 

CARLOS  ENRIQUE CILLER ABELLAN 7,25 

ROCIO LAZCANO RAMIREZ 9,50 

ANABEL MARTINEZ HERNANDEZ 7,50 

ROQUE JACINTO LIRANZO TERRERO 5,25 

PAULA MUÑOZ TORRES 1 

ISABEL REIG BAÑO 9,25 

SARA SÁNCHEZ SANTANA NO 

PRESENTADA, 

DECAIGUDA EN 

EL SEU DRET 

 

Els resultats de la puntuació obtinguda per les persones aspirants es publica de 
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Sèptima de la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 d’octubre de Protecció de Dades Personals i Garantia de drets digitals. 

 
Aquest anunci té un valor informatiu i es verifica en compliment de l’article 16 

del Decret  3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 
Selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat personal de la funció pública valenciana 

 
 
El tribunal ha acordat concedir a les persones interessades el termini de 5 dies 

naturals per a formular les reclamacions que tinguen per convenient en relació al 
resultat del segon exercici. El termini de 5 dies comença a comptar a partir del dia 
següent a la publicació del present acord a la web de l’EATIM DE JESÚS POBRE. 



 
Així mateix, de conformitat amb allò que estableixen les bases que regeixen la 

convocatòria per a cobrir en regim d’interinitat la pl
s’acorda la celebració del tercer
2020 amb la següent planificació:

 
 09,30 hores: Tribunal

 10,00 hores: Aspirants que han superat 

Ubicació: Seu de l’EATIM de Jesús Pobre a

Baix (03749) Jesús Pobre

 

Els aspirants concorreran amb la documentació identificativa. 
 
Serveix el present anunci 

el segon exercici i que hauran de concórrer necessàriament amb b
realització del tercer exercici
normativa sanitària. A més a més, s’informa a les persones convocades que per a 
accedir a la zona on es desenvoluparà l’examen caldrà prèviament la presa de 
temperatura corporal 

 
Jesús Pobre, 27 d’octubre de 2020
 

Signat: Llúcia Signes Mata

Presidenta del Tribunal 

, de conformitat amb allò que estableixen les bases que regeixen la 
convocatòria per a cobrir en regim d’interinitat la plaça auxiliar de Jesús Pobre, 

tercer exercici, supòsit pràctic, el dilluns 9 de novembre
amb la següent planificació: 

hores: Tribunal  

,00 hores: Aspirants que han superat el segon exercici

Seu de l’EATIM de Jesús Pobre a  Plaça del Pou de la Murtera, 1 

Baix (03749) Jesús Pobre . 

Els aspirants concorreran amb la documentació identificativa.  

Serveix el present anunci de citació de les persones aspirants que han superat 
exercici i que hauran de concórrer necessàriament amb b

exercici, mascareta de protecció obligatòria i compliment de la 
normativa sanitària. A més a més, s’informa a les persones convocades que per a 

a on es desenvoluparà l’examen caldrà prèviament la presa de 

d’octubre de 2020 

Signat: Llúcia Signes Mata  Signat: Fulgencio Gimeno Arroniz

Presidenta del Tribunal   Secretari del Tribunal 

 

, de conformitat amb allò que estableixen les bases que regeixen la 
aça auxiliar de Jesús Pobre,  

9 de novembre  de 

exercici  

Plaça del Pou de la Murtera, 1 

 

de citació de les persones aspirants que han superat 
exercici i que hauran de concórrer necessàriament amb bolígraf per a la 

, mascareta de protecció obligatòria i compliment de la 
normativa sanitària. A més a més, s’informa a les persones convocades que per a 

a on es desenvoluparà l’examen caldrà prèviament la presa de 

Signat: Fulgencio Gimeno Arroniz 
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