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Adjudicació de destinació provisional o 
definitiva de lLoc de treball: Personal 
suprimit o desplaçat (RESOLUCIÓ 17 DE 
JULIOL DE 2020)

Haurà de participar en l’adjudicació, el personal docent funcionari de carrera 
suprimit o que haja perdut, de manera provisional, la seua destinació definitiva 
(desplaçat). 

Si no participa l’Administració li adjudicarà d’ofici.

PRIORITAT DE PARTICIPACIÓ:

1ª) El personal suprimit, que s’ordenarà atenent els criteris següents: 
 Any més antic de supressió.
 Pertinença al cos de catedràtics.
 Major antiguitat en el cos.
 Any més antic d’ingrés i dins d’aquest la major puntuació obtinguda en el   
 procediment selectiu.

 2º) El personal desplaçat, que s’ordenarà atenent els criteris següents: 
 Pertinença al cos de catedràtics.
 Major antiguitat en el cos.
 Any més antic d’ingrés i dins d’aquest la major puntuació obtinguda en el   
 procediment selectiu. 

Els funcionaris de carrera podran obtindre la recol·locació amb destinació defini-
tiva si:

- Hi ha vacants al seu centre

- Està en possessió de l’especialitat del lloc o habilitat per a l’àmbit del lloc 
corresponent, siga o no de la mateixa especialitat o àmbit per la qual haja 
perdut amb caràcter definitiu la seua destinació.
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Este dret serà exercit en concurrència amb el personal suprimit del mateix cen-
tre d’anys anteriors. La preferència en la recol·locació estarà determinada per 
l’any més antic de supressió i, dins d’este, pels següents criteris :

COS DE MESTRES: 

a) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en el centre. 

b) Major temps de servicis efectius com a personal funcionari de carrera en 
el cos de mestres. 

c) L’any més antic d’ingrés i, dins d’este, la major puntuació obtinguda en el 
procediment selectiu.

RESTA DELS COSSOS DOCENTS: 

a) Major nombre d’anys 
de servicis efectius com 
a personal funcionari de 
carrera en el cos corres-
ponent. 

b) Major antiguitat amb 
destinació definitiva inin-
terrompuda en la plaça. 

c) Any més antic d’in-
grés en el cos. 

d) Pertinença al corres-
ponent cos de catedrà-
tics.
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SOL.LICITUDS I RESOLUCIÓ

Exclusivament mitjançant sistema telemàtic a través de www.ceice.gva.es. Es 
necessita “usuari” (DNI amb lletra però sense zeros a l’esquerra) i “contrasenya” 
(establerta per cada usuari). 

- El termini de presentació de sol.licituds es publicarà en la pàgina web de 
Conselleria. Únicament s’admetran a tràmit les sol.licituds confirmades te-
lemàticament fins a les 10 hores de l´últim dia indicat a la web.

Es publicarà en la pàgina web de Conselleria el llistat provisional de participants. 
A partir de l’endemà de la publicació s’obrirà un període de dos dies hàbils per a 
reclamacions telemàtiques a través d’OVIDOC. També es publicarà en la pàgina 
web la relació definitiva de participants i la llista de llocs vacants, per tal de fer 
la petició telemàtica de destinacions. 

El personal suprimit o desplaçat podrà seleccionar els llocs oferits per a impartir:

- Les matèries de les especialitats de les quals siga titular o les habilitacions 
transitòries que tinga reconegudes. 

- Els llocs d’àmbit als quals la seua especialitat estiga vinculada.

S’entén per àmbit el lloc per a impartir matèries de més d’una especialitat en el 
mateix centre.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva seran irrenunciables 
i mitjançant la publicació a la web, el personal participant es considerarà 
notificat. 

La situació de personal desplaçat es revisarà amb anterioritat a l’inici de les 
activitats escolars. Si, com a conseqüència de la configuració de la plantilla defi-
nitiva del centre, sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les espe-
cialitats de les quals siga titular, lloc d’àmbit al qual la seua especialitat estiga 
vinculada o de les habilitacions transitòries que tinga reconegudes, la persona 
afectada serà retornada al seu centre de destinació, sempre que així ho faça 
constar en l’acta de la reunió que se celebre en el centre. 
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