ANNEX II

Requisits generals.
a)Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels
altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al
qual siguen aplicable els tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable
la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que
es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
Així mateix, podran participar el cònjuge, els descendents i els
descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat
espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió europea o
dels Estats en els quals, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'estat espanyol,
siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores quan
així ho preveja el corresponent tractat, siga com siga la seua
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separat de dret, i
respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors
d'aquesta edat però visquen a càrrec dels seus progenitors.
b)Tindre complits els 16 anys i no excedir de l'edat establida per a
la jubilació.
c)Haver acreditat el coneixement dels dos idiomes oficials de la
Comunitat Valenciana de la manera que s'indica en l'apartat 7 del
Titule I de l'ORDRE 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a
l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de
professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials
d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts
Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional
(DOGV 8498/04.03.2019).
d)Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques
habituals del respectiu cos, no patint malaltia ni limitació física
o
psíquica
incompatible
amb
l'acompliment
de
les
funcions
corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opte.
e)No
haver
sigut
separat
o
separada
mitjançant
expedient
disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial,
per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir
funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral,
en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació
d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció
disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els
mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

f)No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar
pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es
pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a
l'adquisició
de
noves
especialitats
regulat
en
la
present
convocatòria.
g)No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb
l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor de modificació del Codi Civil
i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

