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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Silla
Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de
professor/a de trompa per a l’OALCPM.
ANUNCI
Aprovació de les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa
de treball de professor/a de trompa per a l’Organisme autònom local
Conservatori Professional de Música.
Per Decret 19/2020, de 14 de setembre, s’ha resolt aprovar les bases
amb caràcter urgent del lloc de treball de professor/a de trompa per
a l’Organisme autònom local conservatori professional de música,
provisió temporal, grup professional A2, mitjançant el sistema de
concurs-oposició.
Els requisits específics per a participar en aquest concurs estan
especificats a la clàusula tercera de les bases específiques que han
de regir aquest procés.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies des de l’endemà
d’aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província de València.
Hauran de presentar-la preferentment per via telemàtica a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Silla, o be presencialment en l’Oficina
d’Assistència a la Ciutadania ubicada en Plaça del Mercat Vell, núm.
4 de Silla, amb sol·licitud de cita prèvia, o de qualsevol altra forma
de les previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En aquest darrer cas, s’haurà d’enviar la sol·licitud, la titulació i una
còpia dels mèrits abans que finalitze el termini de presentació de
les instàncies, a l’atenció de l’àrea de Recursos Humans, per correu
electrònic a: seleccio.rrhh@silla.es.
Les bases per a la formació de la borsa de treball d’aquest lloc,
estan a disposició de les persones interessades a la pàgina web de
l’Ajuntament de Silla i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Silla, 14 de setembre de 2020.—L’alcalde, Vicente Zaragoza Alberola.
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