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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 
2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la 
qual es convoca un concurs públic per a la provisió de 
places de personal docent contractat de caràcter indefi-
nit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 
1/2021. [2021/7472]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de junio 
de 2021, del Rectorado de la Universitat de València, por 
la cual se convoca un concurso público para la provisión 
de plazas de personal docente contratado de carácter 
indefinido (profesorado contratado doctor). Convocatoria 
número 1/2021. [2021/7472]

Advertido un error en el primer párrafo de la Resolución de 2 de 
junio de 2021, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
número 9102, página 26291, de 8 de junio de 2021, se transcribe oportu-
namente la siguiente rectificación:

Donde dice:
«De acuerdo con las ofertas de empleo público para los años 2020 

y 2021, relativas a plazas de cuerpos docentes universitarios y de pro-
fesorado contratado doctor de la Universitat de València, publicadas 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de junio de 2020 
y 26 de mayo de 2021, respectivamente, con la autorización previa de 
la conselleria competente en materia de universidades, la Universitat 
de València convoca un concurso público para la provisión de 2 plazas 
(OPE 2020) y 55 plazas (OPE 2021) de profesorado contratado doctor 
que se relacionan en los anexos I-A i I-B (turno de discapacidad) de la 
presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de 
la Universitat de València e incluidas en su vigente relación de puestos 
de trabajo.»

Debe decir:
«De acuerdo con las ofertas de empleo público para los años 2020 

y 2021, relativas a plazas de cuerpos docentes universitarios y de pro-
fesorado contratado doctor de la Universitat de València, publicadas en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de junio de 2020 y 
26 de mayo de 2021, respectivamente, con la autorización previa de la 
conselleria competente en materia de universidades, la Universitat de 
València convoca un concurso público para la provisión de una plaza 
(OPE 2020) y 56 plazas (OPE 2021) de profesorado contratado doctor 
que se relacionan en los anexos I-A i I-B (turno de discapacidad) de la 
presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de 
la Universitat de València e incluidas en su vigente relación de puestos 
de trabajo.»

València, 5 de julio de 2021.– La rectora, p. d. (R 12.01.2021; 
DOGV 18.01.2021), el vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado: Ernest Cano Cano.

Advertida una errada en el primer paràgraf de la Resolució de 2 de 
juny de 2021, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenci-
ana, número 9102, pàgina 26291, de 8 de juny de 2021, es transcriu 
oportunament la següent rectificació:

On diu:
«D’acord amb les ofertes d’ocupació pública per als anys 2020 i 

2021, relatives a places de cossos docents universitaris i de professorat 
contractat doctor de la Universitat de València, publicades en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana de 4 de juny de 2020 i 26 de maig 
de 2021, respectivament, amb l’autorització prèvia de la Conselleria 
competent en matèria d’universitats, la Universitat de València convoca 
un concurs públic per a la provisió de 2 places (OPE 2020) i 55 places 
(OPE 2021) de professorat contractat doctor que s’assenyalen en els 
annexos I-A i I-B (torn de discapacitat) d’aquesta resolució, dotades en 
l’estat de despeses del pressupost de la Universitat de València i incloses 
en la seua vigent relació de llocs de treball.»

Ha de dir:
«D’acord amb les ofertes d’ocupació pública per als anys 2020 i 

2021, relatives a places de cossos docents universitaris i de professorat 
contractat doctor de la Universitat de València, publicades en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana de 4 de juny de 2020 i 26 de maig 
de 2021, respectivament, amb l’autorització prèvia de la conselleria 
competent en matèria d’universitats, la Universitat de València convoca 
un concurs públic per a la provisió d’una plaça (OPE 2020) i 56 places 
(OPE 2021) de professorat contractat doctor que s’assenyalen en els 
annexos I-A i I-B (torn de discapacitat) d’aquesta resolució, dotades en 
l’estat de despeses del pressupost de la Universitat de València i incloses 
en la seua vigent relació de llocs de treball.»

València, 5 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (R 12.01.2021; 
DOGV 18.01.2021), el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professo-
rat: Ernest Cano Cano.
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