
 

 

 
SISTEMA SELECTIU GRUP C - TORN LLIURE 
 
 
FASE DE OPOSICION 
 
 Constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris, i un de voluntari i de mèrits. 
 
1r exercici (obligatori i eliminatori) Constarà d’un test amb quatre respostes alternatives, de les 
quals tan sols una serà la correcta, i versarà sobre el contingut del programa que figura en l’annex 
II de la convocatòria. 
Els errors penalitzaran segons la fórmula: 
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on: 
N = nota resultant 
A = nombre d’encerts 
E = nombre d’error 
d = nombre d’opcions per a cada pregunta 
n = nombre de preguntes 
El nombre de preguntes i el temps de realització de l’exercici els fixarà el tribunal amb l'antelació 
suficient. 
L’exercici es valorarà de 0 a 30 punts i per aprovar-lo caldrà obtenir-hi 15 punts com a mínim. 
 
2n exercici (obligatori i eliminatori): 
 
Consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics d’informàtica, a elegir entre 3, que proposarà el 
tribunal referits a Office 2003 (bases de dades Acces, full de càlcul Excel i tractament de textos 
Word) i en relació a les competències dels llocs ofertats.  
Cada supòsit pràctic es valorarà de 0 a 15 punts, i per aprovar aquesta part, caldrà obtenir 
almenys 15 punts entre ambdós supòsits i no haver rebut la qualificació de 0 punts en cap dels 
dos supòsits. 
La duració mínima serà d’un hora i mitja, i no podrà ser superior a tres, a criteri del tribunal. 
La qualificació global del segon exercici serà la suma de les qualificacions que s’obtinguen en 
cada part. 
La qualificació total de la fase d’oposició serà la suma de les qualificacions dels 2 exercicis. 
La fase d’oposició la podrà aprovar un nombre major d’aspirants que el de les places que es 
convoquen. Quan acabe aquesta fase, el tribunal farà pública la llista dels aspirants que l’han 
aprovada al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans (PAS) i a la pàgina web d’aquest 
Servei, amb indicació de la puntuació obtinguda. 
 
Presentació dels mèrits curriculars 
 
Finalitzats els exercicis obligatoris de la fase d’oposició, els opositors que els hagen aprovat 
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació de les llistes 
d’aprovats en aquesta fase, per a presentar la documentació acreditativa dels mèrits curriculars 
que al·leguen. 
 
 
 



 

 

 
 
 
FASE DE CONCURSO 
 
BAREM 
A la fase de concurs només hi podran accedir els i les aspirants que hagen superat la fase 
d’oposició. Es valoraran els mèrits aportats per els i les aspirants segons el barem que 
s’assenyala a continuació i que hauran de posseir els i les aspirants en la data de 
publicació d’aquesta convocatòria. 
a) Treball desenvolupat en l’administració. Es valorarà fins un màxim de 32 punts el 
treball desenvolupant en qualsevol administració pública en cossos o escales iguals o 
distintes al de les activitats funcionals de les places convocades, en qualsevol i a través 
de qualsevol tipus de relació jurídica (administrativa o laboral), a raó de: 
• 0,30 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball d’administratiu o 
d’auxiliar administratiu de la Universitat de València. 
• 0,15 punts per mes complet de serveis prestats en llocs de treball distints als de l’apartat 
anterior i desenvolupats en la Universitat de València. 
• 0,075 punts per mes complet de serveis prestats en qualsevol lloc de treball 
desenvolupat de qualsevol Universitat Pública. 
• 0,0375 punts per mes complet de serveis prestats en qualsevol lloc de treball 
desenvolupat de qualsevol altra Administració Pública. 
b) Formació: Es valorarà fins un màxim de 8 punts els següents apartats 
b.1) Titulació acadèmica: La valoració màxima per aquest concepte serà 3 punts. Es 
valoraran 
les titulacions acadèmiques acreditades pels aspirants que siguen superiors a les que 
s’exigeixen per a accedir al grup a què pertanyen les places ofertades, conformement 
amb la següent escala: 

• Diplomat universitari o equivalent: 1,5 punts. 
• Llicenciat universitari, doctor o equivalent: 3 punts. 

b.2) Coneixement de valencià: La valoració màxima per aquest concepte serà 3 punts. 
En aquest apartat es valoraran els cursos de coneixement de valencià d’acord amb la 
següent escala: 

• graul elemental: 1 punt. 
• grau mitjà: 2 punts 
• grau superior: 3 punts. 

b.3) Idiomes comunitaris: La valoració màxima per aquest concepte serà 2 punts. En 
aquest apartat es valoraran els cursos de coneixement dels següents idiomes comunitaris 
(anglès,francès, italià i alemany). Es puntuarà d’acord amb la següent escala: 
Per cada curs complet de l’escola oficial d’idiomes o del centre d’idiomes de la Universitat, 
o equivalents, 0,20 punts. 
 


