EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a celebració fase oposición per al procés
sel.lectiu de personal funcionari/-ària interí/interina i constitució d’una borsa de treball
d’Arquitecte Superior
Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 258/2021 de data 14 d’abril de 2021, s’ha adoptat el
següent acord, en els termes que a continuació es transcriu literalment:
“(….)

RESOLC

PRIMER. RECTIFICAR l'hora d'examen, que s'assenyala en la Resolució num. 252/2021,
relativa al Procés de selecció, de personal de neteja, així com la constitució de la borsa de
treball, que es celebrará:
Dia 20 d'abril de 2021, a les 17:00 hores, en el CEIP Miguel Hernández, situat en Carrer
Antonio Machado núm. 1 del terme municipal de Riola.
Aquesta fase d’oposició consistirà en un exercici tipus test (20.- punts) i un cas pràctic (40.punts). L'examen tipus test i cas pràctic és desenvoluparà el mateix dia, comptant els
aspirants amb el següent temps:
-

- una hora per a l'examen tipus test

-

- una hora per al cas pràctic.”

SEGON.- PUBLICAR el present acord en en el Butlletí Oficial de la Provincia, en la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [https://riola.sedelectronica.es] i en el Tauler d’Anuncis.”
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, les persones i entitats
interessades interposaran, d'acord amb els articles 112 et seq., així com 123 i 124 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Amb caràcter previ, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha
dictat l'acord, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la data de notificació
del present acord.
Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de
València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de notificació del present
acord.
Això sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu o
jurisdiccional que s'estime oportú.
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