
Diligència de publicació

LLISTAT  PROVISIONAL  DE  FUNCIONARIS  I  FUNCIONÀRIES  DE  CARRERA  DELS
COSSOS  DE  CATEDRÀTICS  I  PROFESSORS  D'ENSENYAMENT  SECUNDARI,
PROFESSORS  TÈCNICS  DE  FORMACIÓ  PROFESSIONAL  I  PER  AL  FUNCIONARIAT
DOCENT QUE IMPARTEIX ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, AMB INDICACIÓ DE
LA  DESTINACIÓ  OBTINGUDA  EN  COMISSIÓ  DE  SERVEIS,  EN  CENTRES  PÚBLICS
DOCENTS  NO  UNIVERSITARIS  DEPENDENTS  DE  LA  GENERALITAT  VALENCIANA
DURANT EL CURS 2022/2023.

Per  Resolució  de  26  d'abril  de  2022,  de  la  Direcció  General  de  Personal  Docent  de  la
Conselleria d'Educació,  Cultura i  Esport,  es convoca procediment d'adjudicació de llocs de
treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs
2022/2023,  per  a  catedràtics  i  professors d'Ensenyament  Secundari,  professors tècnics de
Formació Professional i funcionariat docent que imparteix Ensenyaments de Règim Especial,
en centres públics docents no universitaris (DOGV Núm. 9328 / 29.04.2022).

D'acord amb el que es preveu en la base tretzena de la referida Resolució es publiquen els
següents Annexos:

Annex  I:  Llistat  provisional  de  funcionaris  i  funcionàries  als  quals  s'adjudica destinació  en
comissió de servei  de conformitat  amb la base quarta  de la Resolució,  apartat  a)  Grup I.
Persones  que van participar  en la  convocatòria  de comissions  de  servei  del  curs  20-21 i
sol·liciten la renovació de la comissió obtinguda en el curs 21-22.

Annex II.  Llistat  provisional  de funcionaris i  funcionàries als  quals s'adjudica destinació en
comissió de servei  de conformitat amb la base quarta de la Resolució, apartat  b)  Grup II.
Persones  que van participar  en la  convocatòria  de comissions  de  servei  del  curs  20-21 i
sol·liciten  el  manteniment  de  la  puntuació  obtinguda  en  el  procediment  anterior,  atés  que
mantenen les condicions que van donar lloc a la puntuació, i apartat c) Grup III. Persones que
presenten  tota  la  documentació  justificativa  de  la  causa  o  causes  dels  motius  pels  quals
sol·liciten la comissió de serveis perquè siga baremada, o que participen per interés particular
(causa 8a).

Annex III: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries no adjudicats en aquest procediment,
amb indicació de la causa.

Annex IV: Llistat provisional de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat. 

Per  motius  relacionats  amb  la  protecció  de  dades  que  poden  afectar  la  intimitat  de  les
persones, en aquest llistat no consten expressament les puntuacions obtingudes. No obstant
això,  a través del  tràmit  de reclamacions publicat  en la plataforma d’OVIDOC, el  personal
funcionari  podrà consultar  la puntuació  concreta  obtinguda en el  procediment  sempre que
accedisca amb certificat electrònic.

Les  persones  interessades  disposaran  d'un  termini  de  dos  dies  hàbils  des  de  l'hora  de
publicació d’aquesta resolució, per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la URL
https://ovidoc.edu.gva.es,  sense  que  puguen  aportar-se  documents  addicionals  als  quals
inicialment van adjuntar a la seua sol·licitud.

La directora general de Personal Docent

CSV:NVIBG2IA:GPBE8942:L1J1JJP1 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NVIBG2IA:GPBE8942:L1J1JJP1


		2022-07-26T11:22:37+0200
	MARIA ANGELES HERRANZ ABALOS - NIF:19836140C


		2022-07-26T14:39:09+0200
	LUCIA ARENAS PASTOR - NIF:20435219H


	



