RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, del Rectorat de la Universitat de
València, per la qual es fa pública la llista definitiva amb el nom de les
persones admeses per a la realització de la prova selectiva de l’oferta
pública de dues places de tècnic o tècnica superiors en desenvolupament
de plataformes multimèdia interactives d’aquest organisme amb contracte
laboral temporal. Projecte: “Análisis, diseño, implementación y despliegue
completo de un sistema de cartografia de interiores, con navegación,
accessible vía web para todos los centros de la Universitat de València. CPI21-016”, convocat per resolució de 19 de gener de 2021(DOGV 27-012021).
Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació
vigent, una vegada acabats els terminis legals establerts a la convocatòria
de l’oferta pública dues places de tècnic o tècnica superiors en
desenvolupament de plataformes multimèdia interactives d’aquest
organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: “Análisis, diseño,
implementación y despliegue completo de un sistema de cartografia de
interiores, con navegación, accessible vía web para todos los centros de la
Universitat de València. CPI-21-016” de”grup A, subgrup A1, tècnic/a
superior en desenvolupament de plataformes multimèdia interactives,fa
pública la llista definitiva de persones admeses (annex I).
La prova es realitzarà el dia 1 de març de 2021 a les 09:00, a la Sala
de Juntes del tercer pis de l’Edifici del Rectorat (Av. Blasco Ibañez,
13 de 46010 València ) del Campus de Blasco Ibañez de la Universitat de
València.
Els resultat s’anunciaran al tauler oficial d’anuncis electrònics de la
Universitat de València (UVEG), i amb caràcter merament informatiu, a la
pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS) – Secc. Gestió
Investigació, que té la següent adreça: https://links.uv.es/YpJlD60
Les persones aspirants hauran d'anar-hi proveïdes d’un llapis del número 2
i un bolígraf o ploma estilogràfica, i hauran de portar-hi el document
nacional d'identitat.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot
interposar, conforme a l’article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de
reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a la seua
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notificació o publicació, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, o
bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats des del dia següent a la seua notificació o publicació
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la
Comunitat Valenciana.
València, a data de la signatura (document signat electrònicament), p.d. de
la Rectora, resol. 12.01.2021 (DOGV 8999 de 18.01.2021)
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ANNEX I
Llista de persones admeses

DNI
****0803L
****0696M
****2698T
****6009V
****1076C

COGNOMS
ABELLA ABELLA
ALBELDA AHULLANA
BUSTOS PAZ
MARIANO TOMAS
MONZONÍS MARTÍ

NOM
ÓSCAR
ANTONIO
ADRIÁN
JONATHAN
CARLOS
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