DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I ENSENYANCES DE RÈGIM
ESPECIAL

LLISTAT DEFINITIU DE PREINSCRITS
A continuació es publica lel llistat definittiu de preinscrits admesos i exclosos.
Als preinscrits admesos.
Les persones candidates preinscrites han d'assistir personalment o autoritzar (en el cas que ho
presente una persona diferent del sol·licitant haurà d’estar autoritzada per escrit i aportar còpia
del DNI del sol·licitant i original de la persona autoritzada) per a aportar els documents que
acrediten els requisits de participació així com el seu historial professional i formatiu. La falta
d'assistència a la sessió informativa s'entendrà com la renúncia a la convocatòria, llevat que
acredite un motiu de força major que valorarà la comissió convocant.
Informació sobre la sessió per a l'aportació de documents:

SEU

DATA

HORA

IES Els Alfàbegues C/ Mariana A determinar. A determinar. Estiga
de San Simeón, s/n, 46117 Béte- Estiga atent/a a
atent/a a la web
ra, València
la web

LLOC
A determinar. Estiga
atent/a a la web

Consulte la web la propera setmana i estiga atent/a a la data, lloc i hora de la sessió.
La sessió informativa té per objecte:
- Informar sobre el procediment en general i de les actuacions concretes de la fase d'admissió.
- Informar sobre el calendari de les esmentades actuacions.
- Arreplegar la documentació que ha de presentar-se segons s'indica en l'annex IV de la
Resolució, confrontar amb els originals els còpies presentades i en el cas de detectar l'absència
d'algun document citar a l'interessat per a la seua presentació.
L'interessat ha de presentar originals o original i còpia per a confrontar quan vulga conservar
l'original.
Per a facilitar la labor de les comissions d'avaluació hauran de presentar la documentació en un
sobre mida foli en què constarà en l'exterior del mateix clarament visible:
•

Nom, cognoms i DNI

•

Telèfon fix i mòbil, i correu electrònic de contacte

I acompanyar-la del següent document degudament emplenat (punxe ací )
La documentació haurà d'anar ordenada de manera que en primer lloc aniran els documents
que acrediten els seus mèrits pel bloc en què participen:
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•

Bloc I: per experiència laboral suficient com a personal militar temporal, professionals
assalariat , autònoms o voluntaris

•

Bloc II: per formació no formal

•

Bloc III: majors de 25 anys que no poden acreditar documentalment els mèrits

La comissió avaluadora constituïda en el centre i seu revisarà la documentació aportada per les
persones candidates.
La falsedat en els dades aportades o declarats comportarà la perduda del dret a participar en
esta convocatòria, sense perjudici de la possible reclamació a les llistes provisionals.

A continuació teniu l'enllaç on espoden consultar els llistats definitius de preinscrits :
LLISTAT DEFINITIU DE PREINSCRITS ADMESOS
LLISTAT DEFINITIU PREINSCRITS EXCLOSOS

València, 21 de setembre de 2018

