VN IVErulTJ\.TQ-ID VALENCIA.
CORRECCl6 D'ERRADES DE LA RESOLUCl6 DE 13 DE NOVEMBRE DE 2019 DEL RECTORAT DE LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA PER LA QUAL ES DISPOSA LA PUBLICACl6 DE L'ACORD DEL
CONSELL DE GOVERN EN EL QUAL S'APROVA L'OFERTA PUBLICA D'OCUPAC16 PER A L'ANY
2019.
Advertida una errada en la publicaci6 de la Resoluci6 de 13 de novembre de 2019,
(publicada en el DOGV el dia 17-12-19), a l'ultim paragraf del punt 1, apartat 1.1, referent al
contingut de l'oferta d'ocupaci6 per promoci6 interna per torn especial, procedeix la seua
correcci6:

Ondiu:
Juntament amb aquests llocs pel torn lliure es publica una oferta de promoci6 interna
de 15 llocs, que tenen per objecte contribuir a la consecuci6 d'una major eficacia en la
prestaci6 de la gesti6 publica, que no computen dins del lfmit de la taxa de reposici6
d'efectius. En aquells llocs de treball classificats indistintament per a la seua provisi6
per escales amb diferent grup de titulaci6, es podra convocar un torn especial. Les
escales d'aquests llocs son: escala de tecnics de gesti6, escala de gesti6 universitaria,
escala tecnica mitjana d'audiovisuals i escala administrativa.

Ha de dir:
Juntament amb aquests llocs pel torn lliure es publica una oferta de promoci6 interna
de 15 llocs, que tenen per objecte contribuir a la consecuci6 d'una major eficacia en la
prestaci6 de la gesti6 publica, que no computen dins del lfmit de la taxa de reposici6
d'efectius. En aquells llocs de treball classificats indistintament per a la seua provisi6
per escales amb diferent grup de titulaci6, es podra convocar un torn especial. Les
escales d'aquests llocs son: escala de tecnics de gesti6, escala de gesti6 universitaria,
escala tecnica mitjana d'audiovisuals, escala administrativa, escala tecnica superior de
prevenci6 i escala tecnica superior de gesti6 cultural i patrimoni.

Valencia, 18 de desembre de 2019

M!! Vicenta Mestre Escriva
Rectora

