
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS i EXCLOSOS 

La Resolució de la  direcció general  de formació  professional  i  ensenyaments  de règim
especial,  per  la  qual  es  convoca  el  curs  per  a  personal  assessor  i  avaluador  per  a
procediments d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida a través de
l'experiència  laboral  o  de  vies  no  formals  de  formació,  en  la  família  professional  de
Seguretat i medi Ambient.

En el seu apartat 6.2 de l'annex I diu:

Que una vegada inscrites les persones sol·licitants enviaran,  dins del termini d'inscripció, la
documentació  que  acredita  l'experiència  laboral  mínima  relacionada  amb  les  unitats  de
competència i que de no fer-se en termini el sol·licitant quedarà exclòs

Les persones interessades podran presentar al·legacions contra els llistats provisionals, en el
termini  previst  en  l'apartat  7.3,  enviant-les  per  correu  electrònic  al  compte  següent:
formacion.cualificaciones@gva.es.

Per a això han d'argumentar els motius pels quals consideren que s'ha comés un error i inclús si
és el  cas presentar  alguna documentació que sostinga la  seua al·legació,  PERÒ MAI  NOUS
MÈRITS.

En el cas que s'haja presentat documentació però aquesta siga incompletes s'indicarà en  les
llistes provisionals, sent el seu estat Admés condicional a completar la documentació.

El termini per a presentar les seues al·legacions serà del 28 de maig al 03 de juny de
2019.

En un termini màxim de 5 dies hàbils posteriors a la finalització de les al·legacions es publicarà el
llistat definitiu d'admesos al curs. Respecte d'això s'entendran respostes les al·legacions a través
de la publicació dels llistats definitius i desestimades totes aquelles al·legacions interposades al
llistat provisional que no s'hagen incorporat al llistat definitiu.

S'informa que la data prevista d'inici del curs serà el 10 de juny de 2019, no obstant es confirmarà
la dita data junt amb la publicació dels llistats definitius igual que la data de la sessió voluntària
formativa sobre el funcionament de la plataforma de moodle.
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