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INDICACIONS PER A LES PERSONES PARTICIPANTS UNITATS 

ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ. UEO  

FASE 2: FASE DE SELECCIÓ 

 
Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment 
per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs 
específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de 
serveis. 
Correcció d’errades [2022/5076]020622 
 

LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PROVA 
 

 
 
 

Sala d'Actes de la Mesquita 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

Avinguda de Campanar, 32 

46015 València 
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CRIDA DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 

Les persones aspirants han de presentar-se en el lloc on es realitza la prova, 

en la data i l’hora fixades, d’acord amb els llistats publicats a l’espai web de la 

Direcció General de Personal. 

Les persones aspirants únicament podran accedir a l’interior de l’edifici on es 

desenvolupa la prova en el moment que hagen d’intervindre davant la comissió 

tècnica de selecció. 

Decauran en el dret de participació les persones que no estiguen presents en 

el moment de la crida, llevat de circumstàncies degudament acreditades, que 

haurà de valorar la comissió tècnica de selecció. 

 

 
IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 

 

Les persones aspirants hauran d’identificar-se davant la comissió tècnica de 

selecció, mitjançant la presentació del document original que acredite la seua 

identitat (DNI, passaport o permís de conduir). 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 

 

Les persones aspirants disposaran d’un màxim de 15 minuts per a respondre a 

les qüestions formulades per la comissió tècnica de selecció relatives a la 

planificació de l’assessorament i la intervenció sobre una situació pràctica 

relacionada amb l’àmbit d’especialització i lloc a què s’opta. 

No es podrà utilitzar cap suport (esquema, projector, etc.) durant la intervenció i 

caldrà tindre els telèfons mòbils apagats, en mode avió o en silenci. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

Els criteris de valoració estan disponibles a l’espai web de la Direcció General 

de personal docent. 

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/puestos-especificos 

 
MESURES DE SEGURETAT DAVANT LA COVID-19 

 

Hi haurà disponible gel hidroalcohòlic perquè les persones es puguen rentar 

les mans abans de realitzar la prova. 

Les persones que el dia de la prova les persones participants en la convocatòria 

o les persones integrants de la comissió tècnica de selecció hauran d'assistir  

amb mascareta en cas que estiguen en alguna de les situacions següents: 

• Presentar símptomes compatibles amb la COVID-19. 

• Estar esperant el resultat d’una prova diagnòstica d’infecció activa 

(PDIA). 

• Tindre resultat positiu en una PDIA per a COVID-19. 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT 
 

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/puestos-especificos 


