
SISTEMES SELECTIUS PROCES EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ 2022 

 

A - Concurs oposició  

Fase oposició 60 punts: 

Mateixes característiques que les actualment vigents en el Reglament de selecció del 
PAS(número i tipus d'exàmens, puntuació), amb les següents excepcions. 

Els exàmens no son eliminatoris, encara que sí que és necessari aprovar la fase d'oposició en el 
seu conjunt (50 %, almenys, de la puntuació). 

Possibilitat de temaris alternatius en les convocatòries de proves selectives en corresponents a 
diversos grups de titulació (no sols en el grup A, subgrup A1). 

Les proves del Grup A tindran dos exercicis, que corresponen en característiques i contingut, al 
primer (test) i tercer (pràctic) exercici dels vigents sistemes selectius. La puntuació de cadascun 
dels exercicis serà de 30 punts. 

Fase concurs 40 punts: 

1. Experiència professional, fins a 32 punts. 

0,25 punts per mes treballat en la mateixa escala o categoria professional equivalent a la 
Universitat de València. 

0,10 punts per mes treballat en la mateixa escala o categoria professional equivalent en una 
altra Universitat pública. 

0,05 punts per mes treballat en la mateixa escala o categoria professional equivalent en una 
altra Administració pública. 

La puntuació s’obtindrà pels serveis prestat en la escala o categoria professional, depenent de 
la relació jurídica com a personal funcionari o laboral. En el seu cas, la puntuació només es 
considerarà en els serveis prestats en el mateix perfil. 

2. Titulació, fins a 2 punts. 

Fins a un màxim de dos punts, s’obtenen punts per cadascun d’aquests títols:  

2.1 Per a l’accés al subgrup A1: 

 - Doctorat: 1,75 punts 

 - Màster oficial: 1,5 punts 

 - Segones llicenciatures o graus: 1 punt  

 - Títols universitaris de postgrau no oficials, fins a 0,5 punts d’acord amb l’escala següent: 

  • De 30 crèdits ECTS o més, o de 300 hores o més en els títols antics: 0,5 

  • De 20 crèdits ECTS o més, o de 200 hores o més en els títols antics:0,35 

  • De 10 crèdits ECTS o més, o de 100 hores o més en els títols antics: 0,15 

 



2.2  Per a l’accés al subgrup A2:  

 - Doctorat: 1,75 punts 

 - Màster Oficial: 1,5 punts 

 - Segones llicenciatures o graus: 1 punts  

 - Segona Diplomatura: 0,75 punts  

 - Títols universitaris de postgrau no oficials, fins a 0,5 punts d’acord amb la següent escala: 

  • De 30 crèdits ECTS o més, o de 300 hores o més en els títols antics: 0,5  

• De 20 crèdits ECTS o més, o de 200 hores o més en els títols antics:0,35  

• De 10 crèdits ECTS o més, o de 100 hores o més en els títols antics:0,15 

 

2.3 Per a l’accés al Subgrup C1: 

 - Màster oficial, llicenciatura o grau:2 punts  

 - Diplomatura: 1 punts  

 - Grau superior FP: 0,5 punts 

 

3. Idiomes (Anglès, francès, alemany, Italià), fins a 3 punts.  

• Nivell C2 2 punts  
• Nivell C1 1,75 punts  
• Nivell B2, 1,25 punts  
• Nivell B1 0,75 punts 
• Nivell A2 0,25 punts  
• Nivell A1 0,10 punts 

 

4. Valencià, fins a 3 punts. 

Per al subgrup A1: 

• Nivell C2 3 punts 

Per al subgrup A2: 

• Nivell C2 3 punts 
• Nivell C1 2,63 punts 
• Nivell B2 1,88 punts 

Per al subgrup C1: 

• Nivell C2 3 punts 
• Nivell C1 2,63 punts  
• Nivell B2 1,88 punts  
• Nivell B1 1,13 punts 



B - Concurs: 

1. Experiència professional, fins a 60 punts: 

0,45 punts per mes treballat en la mateixa escala o categoria professional equivalent a la 
Universitat de València. 

0,18 punts per mes treballat en la mateixa escala o categoria professional equivalent en una 
altra Universitat pública. 

0,09 punts per mes treballat en la mateixa escala o categoria professional equivalent en una 
altra Administració pública. 

La puntuació s’obtindrà pels serveis prestat en la escala o categoria professional, depenent de 
la relació jurídica com a personal funcionari o laboral. En el seu cas, la puntuació només es 
considerarà en els serveis prestats en el mateix perfil. 

 

2. Titulació fins a 10 punts. 

2.1 Per a l’accés al subgrup A1: 

 - Doctorat: 8,75 punts 

 - Màster oficial: 7,5 punts 

 - Segones llicenciatures o graus: 5 punts 

 - Títols universitaris de postgrau no oficials, fins a 2,5 punts d’acord amb l’escala següent: 

  • De 30 crèdits ECTS o més, o de 300 hores o més en els títols antics: 2,5 

  • De 20 crèdits ECTS o més, o de 200 hores o més en els títols antics:1,75 

  • De 10 crèdits ECTS o més, o de 100 hores o més en els títols antics: 0,75 

 

2.2 Per a l’accés al subgrup A2:  

 - Doctorat: 8,75 punts 

 - Màster Oficial: 7,5 punts 

 - Segones llicenciatures o graus: 5 punts  

 - Segona Diplomatura:3,75 punts  

 - Títols universitaris de postgrau no oficials, fins a 2,5 punts d’acord amb la següent escala: 

  • De 30 crèdits ECTS o més, o de 300 hores o més en els títols antics: 2,5  

• De 20 crèdits ECTS o més, o de 200 hores o més en els títols antics: 1,75  

• De 10 crèdits ECTS o més, o de 100 hores o més en els títols antics:0,75 

 

2.3 Per a l’accés al Subgrup C1: 



 - Màster oficial, llicenciatura o grau:10 punts  

 - Diplomatura: 5 punts  

 - Grau superior FP: 2,5 punts 

 

3. Idiomes (Anglés, francès, alemany, italià) fins a  10 punts: 

• Nivell C2 8 punts  
• Nivell C1 7 punts  
• Nivell B2 5 punts  
• Nivell B1 3 punts 
• Nivell A2 1 punts  
• Nivell A1 0,40 punts 

 

4. Valencià fins a 10 punts 

Per al subgrup A1: 

• Nivell C2 10 punts 

Per al subgrup A2: 

• Nivell C2 10 punts 
• Nivell C1 8,75 punts 
• Nivell B2 6,25 punts 

Per al subgrup C1: 

• Nivell C2 10 punts 
• Nivell C1 8,75 punts  
• Nivell B2 6,25 punts  
• Nivell B1 3,67 punts 

 

5. Proves selectives anteriors, 6 punts.  
 
Superació d’algun exercici en processos selectius de la mateixa escala o categoria professional, 
convocats per la Universitat de València. 

 

6. Cursos de formació, fins a 4 punts: 

Es valoraran en aquest apartat els cursos rebuts que hagen sigut convocats pel Servei de 
Formació Permanent de la Universitat de València o l'òrgan equivalent d'altres universitats 
públiques, per centres de formació de personal empleat públic o per les organitzacions sindicals 
o altres promotors, dins del marc dels acords de formació per a l'ocupació de les administracions 
públiques vigents en el moment de realització dels cursos. També es valoraran dins d’aquest 
apartat els cursos convocats per la CRUE o les seues sectorials i cursos convocats per altres 
entitats, prèviament homologats per centres oficials de formació de personal empleat públic. En 



cap cas es puntuaran els cursos de valencià ni els de idiomes, ni els cursos pertanyents a una 
carrera universitària, els cursos de doctorat o els de els diferents instituts de les universitats, 
quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, 
promoció interna, plans d'ordenació de recursos humans, o d'adaptació del règim jurídic a la 
naturalesa dels llocs que s'ocupen.  

De 100 o més hores: 2,5 punts 

De 75 a 99 hores: 2 punts  

De 50 a 74 hores: 1,5 punt  

De 25 a 49 hores: 1 punt  

De 15 a 24 hores: 0,5 punts 

 


