
CONVOCATÒRIA COMISSIONS DE SERVICI CURS 2010-2011
FUNCIONARIS DE CARRERA D’ADMINISTRACIONS EDUCATIVES  DIFERENTS
DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE L A COMUNITAT

VALENCIANA
ANUNCI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA

Cognoms:           Nom:           

Data de naixement:           

NIF.:           

Titulació:           

Adreça:           

Municipi:           

Localitat:           

Codi postal:           

Adreça de correu electrònic:           

Telèfon de contacte:               -  

Comunitat de procedència:

CODI D’IDENTIFICACIÓ PER A PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIA TELEMÀTICA DE
SOL·LICITUDS:
Este camp és un número de 9 dígits que cada participant haurà de triar  i constituirà el seu password

d'accés per a formular la seua sol·licitud telemàtica de participació en el procediment.

Codi d´identificació:

NIVELL A QUÈ S’OPTA :   (Assenyale amb una X el que corresponga)

� Cos de mestres
� Cos de catedràtics d’Educació Secundària Obligatòria
� Cos de professors d’Educació Secundària Obligatòria
� Cos de professors Tècnics de Formació Professional
� Cos de catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes
� Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
� Cos de catedràtics d’Escoles d’Arts i Disseny.
� Cos de professors d’Escoles d’Arts i Disseny.
� Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.
� Cos de professors de Música i Arts Escèniques.

Documentació que s’aporta:

� Acreditació del coneixement exigit de valencià.(Cos de mestres)
� Certificació expedida per l’òrgan competent de l’Administració de què depén el

centre en què tinguen el seu destí, amb indicació expressa dels següents :



- Cos
- Especialitat / especialitats de què és titular i té reconegudes
- Situació administrativa actual.
- Destí definitiu o si no n’hi ha documentació acreditativa de la seua participació en

procediment de provisió pendent de resolució, quedant condicionada la seua
participació a l’obtenció de destí definitiu amb efectes 01/09/2010, que haurà
d’acreditar-se abans del 15 de juny de 2010 davant de la Direcció General de
Personal.

Anuncie  la meua participació en el procediment de provisió de llocs de treball en
comissió de servicis per al curs 2010 /2011 en centres docents públics de pertanyents
de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

(Este personal haurà de comunicar a la Direcció General de Personal la presentació
de l’anunci de participació en la convocatòria, el mateix dia de la seua presentació, via
fax número: 963869306. També podrà comunicar-ho per correu electrònic (adreça
electrònica personaldocente@gva.es) si hi ha constància de la transmissió i recepció,
de les seues dates i del contingut íntegre de les comunicacions i s’identifica
fidedignament el remitent i el destinatari. Sense la concurrència dels requisits
assenyalats no serà admés el participant en esta convocatòria. Si el dia 10 de maig de
2010, no s’ha rebut l’anunci de participació, este no serà admés en cap cas.
Posteriorment, este personal haurà de formalitzar via telemàtica la seua sol·licitud de
participació en esta convocatòria a través de la pàgina web de la Conselleria
d’Educació com es descriu en la base sexta de la convocatòria)

de _________________ de __________

FIRMA DE L’INTERESSAT/ADA

Firma: ______________________________

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL.
Av. Campanar, 32
46015 VALÈNCIA


