COMISSIÓ TÈCNICA DE SELECCIÓ DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ I
NOMENAMENT D'ASSESSORS I ASSESSORES DE FORMACIÓ DE CENTRES DE
FORMACIÓ, INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS (CEFIRE) DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
(RESOLUCIÓ DE 28 DE FEBRER DE 2017, DOGV 06.03.17)
FASE 3. DEFENSA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ PRESENTAT (ENTREVISTA)
ASPECTES GENERALS
La convocatòria es realitzarà per grups d'assessories/àmbits, convocant-se a totes les persones
que complisquen les condicions assenyalades en la convocatòria a la Base Sisena. 1 c)
«A aquesta fase es convocarà per cada una de les assessories i CEFIRE al triple del nombre de
places convocades per a la corresponent assessoria i CEFIRE. Seran convocades les persones
participants que, havent superat les fases 1 i 2, hagen obtingut major puntuació en la suma de les
fases 1 i 2. En cas d’empat, prevaldrà la major puntuació de la fase 2; si encara així roman l’empat,
es convocarà totes les persones participants que es troben en aquesta situació d’empat.»
En cada grup d'assessories/àmbit es farà la convocatòria per ordre alfabètic, començant per la
lletra B, en compliment de la RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2017, de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la
lletra per a fixar l'orde d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren
durant l'any 2017, del conjunt de les administracions públiques valencianes. (DOGV 08,05,17)
En compliment de la base Sisena 1 c) «En el cas que algun candidat siga convocat a la fase 3 per a
optar a diferents vacants en un mateix grup d’assessories/àmbit, realitzarà una única defensa del
projecte. La puntuació obtinguda en aquesta defensa serà tinguda en compte per a totes les places a
què opte.»
DEFENSA DEL PROJECTE
La defensa del projecte consistirà en una entrevista, en la qual la persona candidata respondrà a
les qüestions o preguntes que li plantegen els membres de la CTS sobre el projecte i la seua viabilitat o sobre qualsevol aspecte que es considere necessari aclarir al respecte. La CTS podrà, també,
plantejar qüestions per a determinar les competències professionals relacionades amb les assessories de formació del professorat en general i amb el perfil de l'assessoria o les assessories a les quals
opta en particular.
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Els aspirants disposaran d'entre 10 i 15 minuts per a la seua intervenció. I, si ho consideren
necessari, podran utilitzar un exemplar del seu projecte en format paper i /o un guió. No podran
utilitzar mitjans audiovisuals ni altres materials de suport.
Les persones convocades hauran d'anar proveïdes del document nacional d'identitat (o d'un
document equivalent del país d'origen), passaport o permís de conducció, en què aparega la seua
fotografia, i acompanyat, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat de les persones
estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritat espanyoles. En tots els casos,
aquestos documents acreditatius de la identitat de l'aspirant hauran de ser documents originals.
Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions davant de la comissió en crida
única. A aquests efectes, hauran de fer la seua presentació davant de la comissió en el lloc, la data i
l'hora que es determine. Seran excloses del procediment selectiu les persones que no compareguen
en eixe moment, excepte en els casos de força major degudament justificats i apreciats per la CTS.
Les persones que hagen superat la fase 1 i la fase 2 en dos grups d'assessories/àmbits, hauran
d'optar per continuar en la fase 3 en un d'ells, seguint les instruccions de la pàgina web de la
Conselleria . Aquestes persones únicament es presentaran a la convocatòria del grup per qual
opten i hauran de entregar a la CTS, en el moment que comparega, l'original signat del document
de comunicació de la opció de grup d'assessories/àmbit obtingut telemàticament.
La persona que tinga alguna discapacitat per la qual necessite una adaptació, ho ha de fer saber a la
secretària de la CTS abans del dia de l'entrevista (M.ª Dolores Domingo Moreno, tel. 961 970 745,
domingo_dol@gva.es).
València, a 19 de maig de 2017
La presidenta de la Comissió Tècnica de Selecció
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