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1. Accés a la plataforma OVIDOC
Tots els funcionaris que hagen ocupat un lloc alguna vegada en un centre públic, tenen accés a la
plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es).

L'usuari i contrasenya és el mateix que l'utilitzat per a ÍTACA, perquè ambdós aplicacions utilitzen
el mateix gestor d'identitats. L'accés també pot ser mitjançant Cl@ve.
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Davant de qualsevol problema en l'accés a OVIDOC, dirigisca's al portal del SAI:
SAI: Alta usuario en gestor de identidades

2. Tràmits
Aquest apartat està destinat a la gestió de les convocatòries i procediments que la Direcció General de
Personal dirigeix als/les docents de centres públics. Un docent podrà realitzar en aquesta plataforma
diferents tràmits depenent de la convocatòria o el procediment en que participe.
Cada docent podrà visualitzar només els tràmits en els quals compleix requisits de participació.
En fer clic en el menú Tràmits, es llistaran els tràmits visualitzables per al docent en el moment en que es
connecta. Per a accedir a un tràmit s’haurà de fer doble clic en la fila del tràmit que es desitge:
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En la finestra de tràmits trobem cinc camps amb els significats:
•

Tràmit: nom abreviat del tràmit disponible per l’usuari connectat

•

Àmbit de la convocatòria: descripció abreviada del grup de docents al que es dirigix el tràmit

•

Dades de tramitació: data i hora de inici i fi de petició de sol·licituds de la convocatòria

•

Estat: situació en la que es troba el tràmit

•

Les meues sol·licituds: apareix una marca si s’ha presentat la sol·licitud a la convocatòria en
OVIDOC. Si la sol·licitud s’ha presentat per altres mitjans aquesta marca no es mostrarà.

2.1. Tràmit voluntaris vocals selectivitat
2.1.1. Presentar una sol·licitud
Per a presentar una sol·licitud en el tràmit de vocals selectivitat, aquest s'ha de trobar en estat
“Convocatòria oberta”. Els passos que s'ha de seguir seran:
1) Fer doble clic sobre el tràmit de vocals selectivitat.
2) S'obrirà la pantalla amb els camps a omplir en la sol·licitud.
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En pressionar el botó “Presentar sol·licitud”, el sistema generarà un número identificador de la sol·licitud
presentada.

Podrà visualitzar la sol·licitud presentada en l'opció de menú “Les meues sol·licituds”.

6

Manual OVIDOC

2.1.2. Desistir una sol·licitud
Per a desistir d'una sol·licitud presentada prèviament en OVIDOC, el tràmit associat ha de trobar-se en
l'estat “Convocatòria oberta”. Els passos que s'ha de seguir seran:
1) Fer doble clic sobre el tràmit.
2) S'obrirà una finestra amb l’informació de l’última sol·licitud presentada. En aquesta finestra
apareixerà una nova secció per a desistir de l’última sol·licitud presentada, açí haurà de pressionar
el botó «Desistir participació».

En pressionar el botó “Desistir participació”, el sistema generarà un número identificador de la sol·licitud de
desistiment presentada. Podrà visualitzar la sol·licitud de desistiment en l'opció de menú “Les meues
sol·licituds”.
Podrà tornar a realitzar la seua sol·licitud de participació o desistiment novament, però només es
considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada en un tràmit i si aquesta fora de desistiment, es considerarà
que no participa en el tràmit.
Quan la convocatòria estiga tancada, no es podrà desistir d'una sol·licitud.
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3. Les meues sol·licituds
En l'opció de menú “Les meues sol·licituds” es llistaran totes les sol·licituds presentades pel docent en la
plataforma OVIDOC en orde cronològic de presentació.
Recorde que, si en el mateix tràmit presentà més d'una sol·licitud, podrà visualitzar-les totes, però només
serà vàlida l'última presentada. (La reconeixerà per l'icona

)

).

Pot generar un justificant en pdf de la sol·licitud situant-se damunt i fent doble clic.

4. Històric
En l'opció de menú “Històric” es llistaran tots els tràmits en què el docent ha participat i que han finalitzat fa
un cert temps.

Fent doble clic en el tràmit desitjat, aquest es podrà obrir per a visualitzar la seua informació.
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