
LLISTA DELS SEGONS GRUPS DE PREINSCRITS ADMESOS QUE INICIEN EL PROCEDIMENT

Als preinscrits admesos citats:

Las persones que van aparéixer com admeses en les llistes de preinscripció del passat 14 de
novembre de 2018 i que no van ser cridades en els primers grups, tén que assistir personalment
o autoritzar (e nel cas que el presente una persona diferent al sol·licitant deurà aquest autoritzar-
li per escrit i aportar còpia del DNI del sol·licitant i original de la persona autoritzada)  per a aportar
els documents que acrediten els requisits de participació així com el seu historial professional i
formatiu.  La  falta  d'assistència  a  la  sessió  informativa  s'entendrà  com  la  renúncia  a  la
convocatòria, llevat que acredite un motiu de força major que valorarà la comissió convocant.

Informació sobre la  sessió  per a l'aportació de documents:

SEU DATA HORA LLOC
CICFP  Canastell,  C/  Monovar,  5  03690
Sant Vicent del Raspeig. Alacant

12/09/2019 17.30 h Sala d'actes 

CICFP Ausiàs March, C/ Ángel de Villena,
s/n 46013 València València

26/09/2019 16h Sala d'actes 

La sessió informativa té per objecte:

- Informar sobre el procediment en general i de les actuacions concretes de la fase
d'admissió.

- Informar sobre el calendari de les dites actuacions.

- Recollir la documentació que ha de presentar-se segons s'indica en l'annex IV de la
Resolució, acarar amb els originals les còpies presentades i en el cas de detectar l'absència
d'algun document emplaçar a l'interessat per a la seua presentació.

L'interessat  ha  de  presentar  originals  o  original  i  còpia  per  a  acarar  quan vulga  conservar
l'original.

Per a facilitar la labor de les comissions d'avaluació hauran de presentar la documentació en un
sobre grandària foli en el qual constarà en l'exterior del mateix clarament visible:

• Nom, cognoms i DNI

• Telèfon fix i mòbil, i correu electrònic de contacte

I acompanyar-la  del  següent document degudament emplenat  (punxe ací) per  a accedir  al
document. 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/166688841/DECLARACION+ENTREGA+DOCUMENTACION_saltv_con+nuevos+logos.pdf


La documentació haurà d'anar ordenada de manera que en primer lloc aniran els documents
que acrediten els seus mèrits:

•  per experiència laboral suficient com a assalariat o autònom

La comissió avaluadora constituïda en el centre i seu, revisarà la documentació aportada per les
persones candidates.
La falsedat en les dades aportades o declarades comportarà la perduda del dret a participar en
aquesta convocatòria, sense perjudici de la possible reclamació a les llistes provisionals. 

MOLT IMPORTANT!

Es  recorda  que  si  quan  es  comprove  la  documentació,  es  detecten  errors  o  falsedats  en
l'autobaremació,  és possible que hi haja candidats exclosos. 

València, 31 de juliol de 2019


