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ANUNCI
PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT TRES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
MITJANÇANT UN PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL
CONVOCATÒRIA PROVES D’APTITUD FÍSICA
Les proves de la carrera de resistència 1.000 metres i de salt de longitud amb carrera es realitzaran el
dijous 25 de març de 2021, en el Poliesportiu municipal de Picanya (Partida de la Martina s/n).
I la prova de natació 50 metres, si s’escau, es realitzarà el mateix dia en la piscina coberta municipal de
Paiporta (carrer Literat Azorín s/n).
Persones convocades per a les proves físiques
DNI
****9148A
****5938W
****9429N
****6906R
****9242R
****4254E
****7131R
Segons indica la base setena de la convocatòria: previament a l’inici de les proves físiques les persones
aspirants aportaran un certificat mèdic oficial i original en el qual es faça constar expressament la seua
capacitat per a concórrer a les mateixes.
La falta de presentació i lliurament d’aquest certificat exclourà les persones aspirants de participar en el
procés de selecció que es convoca, aquest cerfiticat haurà d’haver sigut emés i datat amb una antiguitat
inferior a un mes a comptar del dia de celebració de la prova.
Persones exemptes de les proves físiques
DNI
****9124A
****0671E
****3832T
Per haber aportat certificat de superació de proves físiques, segons indica la base setena de la
convocatòria.

Les persones aspirants convocades hauran de comparèixer el dijous 25 de març de 2021, a les 9.30
hores en el Poliesportiu municipal de Picanya (Partida de la Martina s/n) amb un certificat mèdic
oficial i original en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves
físiques.
La secretària de l’órgan de selecció.
Paiporta, document firmat electrònicament.

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Código Seguro de Verificación: JZAA LPYL 2KKE ZCP4 3YUY

Anunci convocatòria proves físiques - SEFYCU 2608982
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/
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