
 
 
 
INFORMACIÓ DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 
 
A partir d'avui dia 21 de juny de 2017, anem a procedir a enviar la resolució de la carrera 
professional a cadascuna de les persones que ho hagen sol·licitat. Necessitarem diversos dies 
per a completar l'enviament de les resolucions, per la qual cosa, si no li ha arribat la resolució a 
vostè, però sí que li ha arribat a un company o companya, per favor no cride al Servei de RRHH 
(PAS), per a preguntar, espere a que puguem completar els enviaments a totes les persones. 
 
Quan emetem la resolució es generen dos correus electrònics. El primer és una notificació amb 
el següent contingut: 
 

Li comuniquem que ha rebut una notificació de la Universitat relativa a la tramitació 
nombre UV.590937 (nombre de registre: 65970) iniciada per vostè. Per favor accedisca 
a l'espai "El meu lloc personal" a través de la Seu Electrònica (http://entreu.uv.es) i 
atenga la comunicació dipositada en l'apartat "Notificacions". 

 
 

 
El segon d’ells, informa que: 
 

Li comuniquem que s'ha generat un document certificat relatiu a la tramitació nombre 
UV.590937 (nombre de registre: 65970) iniciada per vostè. Pot accedir al certificat a 
través de la Seu Electrònica en l'espai "El meu lloc personal" (http://entreu.uv.es) en la 
columna "Resolucions" corresponent a la seua sol·licitud. 

 
En els dos correus es remet a la pàgina web entreu, i a l'espai "El meu lloc personal". 
  

 
 
 
 
 

http://entreu.uv.es/
http://entreu.uv.es/


Una vegada entre allí, a través de l'usuari genèric de la Universitat, es trobarà amb una icona 
triangular, en la part d'a dalt de la pàgina amb un nombre (1). Vol dir que té una notificació 
pendent de llegir. Entre ací. 
 

 
 
 
Apareix una pantalla amb el símbol de correu parpellejant, i en entrar té la resolució i la 
notificació d'aquesta resolució. Una vegada accedisca a la resolució, és dóna per notificat. 
 
 
Esperem poder completar el procediment entre el 21 i el 28 de juny. A partir del dia 29, si 
alguna persona no ha rebut la resolució, hauria de posar-se en contacte amb el Servei de RRHH 
(PAS), perquè verifiquen si hi ha algun problema amb la seua sol·licitud. 
 
 
Tal com ha dit la Gerència, el complement de la carrera professional s'abonarà, previsiblement, 
amb la nòmina del mes de juliol. No obstant açò, hi haurà algunes persones als qui no se'ls 
podrà abonar aquest complement. Són: 
 

1.- Els qui no tenen cap dels mèrits exigits en el Decret 186/ 2014. 
 
2.- Els qui es troben en fase d'esmena de la sol·licitud, i per causa imputable a la 
persona interessada, no s'haja completat aquesta sol·licitud. En tal cas, quan es 
complete la documentació, si no es pot incorporar a la nòmina de juliol, es faria en la 
nòmina de setembre. 

 
 
València, 21 de juny de 2017. 
 
 
 


