
Resolució de 6 de març de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren
aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment
selectiu  extraordinari  d’estabilització  per  a  l’ingrés,  mitjançant  concurs de mèrits,  a  cossos docents,
convocat per l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

De conformitat amb el que disposa la base 4 de l'Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria
d'Educació,  Cultura i  Esport (DOGV núm. 9473),  per la qual per la qual es convoca un procediment
selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als
cossos  de  professors  d’Ensenyament  Secundari,  professors  especialistes  en  sectors  singulars  de
Formació  Professional,  professors  d’escoles  oficials  d’idiomes,  catedràtics  de  Música  i  Arts
Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres
de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, aquesta direcció general ha resolt:

Primer
Declarar aprovades les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per a participar
en  el  procediment  selectiu  convocat  per  l’Ordre  66/2022,  de  15  de  novembre,  de  la  Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, les quals seran exposades al públic a la pàgina web d’aquesta conselleria
(http://  www.ceice.gva.es/  va/  web/rrhh-educacion/op  osiciones  ).

Segon
En aquestes  llistes,  organitzades per  cos i  especialitat,  les  persones aspirants  constaran  amb els
cognoms i el nom, els quatre dígits del document nacional d'identitat o,  si és el cas, del document
acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, la/les comunitats
autònomes per les quals participa i el torn pels quals participa, així com la causa d'exclusió en el cas de
les persones aspirants excloses.

Tercer
Les persones aspirants excloses i les que no hi figuren havent-se inscrit en la convocatòria disposaran
d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a
poder esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió o inadmissió. Així mateix, aquelles
persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran
manifestar-ho en aquest mateix termini. Les reclamacions es dirigiran a la Direcció General de Personal
Docent  i  es  presentaran  per  via  telemàtica  en  la  seu  electrònica  de  la  Generalitat  Valenciana
(http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
(http://  www.ceice.gva.es/  va/  web/rrhh-educacion/op  osiciones  )

Quart
Les persones que estan admeses en les llistes provisionals, però no tinguen acreditat en alguna de les
comunitats  autònomes  triades,  bé  el  nivell  exigit  de  la  llengua  vernacla  o  bé  la  diversitat
funcional/discapacitat al·legada, figuren en el llistat amb un (1) o un (2), respectivament.
Aquesta causa d'exclusió haurà d'esmenar-se en el període de reclamació perquè la persona resulte
admesa en aqueixa comunitat autònoma.

Quint
Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per resolució expressa de la directora
general de Personal Docent,  per  la qual es declararan aprovades les llistes definitives de persones
admeses i  excloses,  que seran  exposades al  públic  a  la  pàgina  web de la  Conselleria  d'Educació,
Cultura i Esport (http://  www.ceic  e.gva.es/  va/  web/rrhh-educacion/oposiciones  ).
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