
LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS 

Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial  per  la  qual  es  convoca  el  curs  per  a  assessors  i  avaluadors  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 diu:

Els requisits es comprovaran per mitjà de la documentació presentada i el resultat, sobre
la inscripció en el curs o sobre les noves habilitacions sol·licitades, es comunicarà als
interessats  mitjançant  les corresponents llistes provisionals i  definitives d'admesos,  en
llista d'espera i exclosos, que es publicaran en la web de Qualificacions Professionals.

D'altra  banda al  costat  de les llistes provisionals  es va  determinar  que en un termini
màxim de 5 dies hàbils posteriors a la finalització de les al·legacions, es publicarà la llista
definitiva d'admesos al curs.

En  conseqüència,  finalitzat  el  termini  per  a  presentar  les  al·legacions  a  les  llistes
provisionals i  revisades les al·legacions presentades,  es procedeix a publicar  el  llistat
definitiu de candidats admesos i exclosos.  

Contra les llistes definitives les persones interessades podran interposar recurs d'alçada
davant la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Régim Especial
en  els  terminis  i  termes  establits  per  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es  recorda  que  hauran  de  presentar-se  els  documents  originals  per  al  seu
acarament  abans  de  finalitzar  el  curs,  en  les  dependències  de  la  Secció  de
Qualificació  i  Reconeixement  de  la  Competència  (Conselleria  d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, Edifici Mesquita, Avinguda  Campanar núm. 32, 46015
València),  de dilluns a divendres en horari  de 09.00 h a 14:30 h.  O en horari  de
vesprada, de 15.30 h a 17.00 h, concertant prèviament una cita a través del telèfon
012.  

La data de la sessió presencial de presentació del curs i explicació de l'utilització de la
Plataforma Moodle serà el 10 de juny a Xest de 10 a 12 hores (CIPFP Complex Educatiu
de Xest, Ctra. CV-378 - Km. 0,300, 46380 Xest, València) i 11 de juny a Elda de 11.30 a
13,30 hores(CIPFP Vall d’Elda, Ctra. d'Elda a Sax, 37, 03600 Elda, Alacant), en horari. 

Els alumnes poden presentar els documents originals en aquesta sessió presencial.

 LLISTES DEFINITIVES ADMESOS

   LLISTES   DEFINITIVES EXCLOSOS  

València a 7 de juny de 2019

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/168202636/2+LISTA+DEFINITIVA+ADMITIDOS.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/168202636/LISTA+DEFINITIVA+EXCLUIDOS.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/168202636/LISTA+DEFINITIVA+EXCLUIDOS.pdf

