
 

AVIS IMPORTANT 

 

El passat 13 de març es va publicar, a la pàgina web del Servei de Recursos Humans PAS, una 
nota informativa en la qual es comunicava als aspirants que han superat la fase d'oposició de 
les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector administració general, 
escala administrativa, convocades per Resolució de 6 de novembre de 2018 que degut a de les 
mesures acordades pel rectorat d'aquesta Universitat en prevenció i contenció de l'expansió 
del COVID-19, s'ajornava la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels 
resultats de la fase d'oposició i, en conseqüència, del termini de presentació dels mèrits 
curriculars. 

Per a evitar que, una vegada finalitzi l'estat d'alarma decretat en el Reial decret 463/2020, 
pogués produir-se una demora en la publicació de l'esmentada resolució, la Gerència de la 
Universitat de València va acordar el seu enviament al DOGV. 

Publicada en el DOGV d'avui 1 d'abril de 2020, la Resolució de 2 de març de 2020, per la qual es 
fa pública la relació de les persones aprovades en la fase d'oposició de les proves selectives del 
grup C (subgrup C1), de l'escala administrativa, pel torn lliure, convocades per la Resolució de 6 
de novembre de 2018, aquesta Vicegerència INFORMA: 

 La publicació en el DOGV d'1 d'abril NO OBRI, A PARTIR DE DEMÀ, EL TERMINI DE 
PRESENTACIÓ DE MÈRITS CURRICULARS de 10 dies hàbils establert en l'esmentada 
Resolució, de conformitat amb el disposat en el Reial decret 463/2020 pel qual es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 que estableix, en la seva Disposició Addicional Tercera, la suspensió de 
termes i la interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments administratius. 

 El còmput del termini per a presentar la documentació acreditativa dels mèrits 
curriculars que hagen d'al·legar els aspirants s'iniciarà quan es reprenguen els terminis 
administratius, una vegada finalitzada la vigència de l'estat d'alarma, o en els termes 
que s'estableixen d'acord amb la legislació que sigua aplicable. 

 La Gerència informarà, en el moment que procedeix, de l'obertura del termini a través 
de portal web del Servei de Recursos Humans PAS de la Universitat de València 
(www.uv.es/pas). 

 
 
València, 1 d’abril de 2020 
 
 
 
 
 
Vicegerent de Recursos Humans I Organització Administrativa 
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