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RESUM DE LES BASES
ÀMBIT ESTATAL

En aquests concurs podran participar tots els funcionaris i funcionàries docents, de qual-
sevol CCAA.

Les persones participants podran incloure en la sol.licitud places corresponents a altres 
CCAA, excepte si mai han obtingut destí definitiu a PV.

Els funcionaris i funcionàries dependents d’altres CCAA podran sol·licitar places correspo-
nents a aquesta convocatòria, sempre que hagen obtingut una destinació definitiva en la 
comunitat des de la qual participa.

PLACES OFERIDES 

S’oferiran els llocs vacants que es determinen, entre els quals s’inclouran els que es pro-
duïsquen fins al 31 de desembre de 2020, així com aquells que resulten del mateix proce-
diment (resultes). La determinació de les vacants provisionals es realitzarà abans del dia 
11 de febrer de 2021 i les vacants definitives abans del dia 13 d’abril de 2021.

Mai s’adjudicaran de manera forçosa:

• Itineràncies

• Centres de Reeducació

• Centres d’Educació Especial

• Centres d’FPA

• Centres Penitenciaris

• Centres catalogats com “antics CAES”

Els funcionaris i les funcionàries que vulguen accedir a aquestes vacants hauran de sol·licitar-
les expressament.

https://fe.pv.ccoo.es/
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REQUISITS ESPECÍFICS PER A L’EXERCICI DE DETERMINATS LLOCS 

Consultar la resolució en cada cas:

• Primària. Base tercera.

• Secundària. Bases tercera, quarta i cinquena.

Per a sol·licitar llocs de Formació de Persones Adultes al Cos de Mestres, excepte els 
llocs de Primària, es requerirà ser definitiu per concurs de trasllats o per adscripció en 
llocs de centres de FPA.

CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

• Requisit C1

• Cal tindre registrada la titulació

• Els funcionaris/ funcionàries dels ensenyaments de règim especial i altres ensenya-
ments, tindran per a acreditar el requisit lingüístic fins agost de 2022 (Ordre 35/2018 de 
22 d’agost). Finalitzat el termini sols podran concursar a localitats de predomini lingüístic 
castellà.

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

A. Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o en serveis especials amb desti-
nació definitiva, sempre que, en finalitzar aquest curs escolar (31 d’agost 2021) hagen 
transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació 
que exercisquen amb caràcter definitiu.

B. Persones reingressades  d’excedències voluntàries; en el cas d’excedència voluntària 
per interès particular hauran hagut de passar dos anys en excedència quan acabe el 
curs (31 d’agost de 2021) per a poder concursar.

C. Persones reingressades per suspensió de funcions, quan, en finalitzar el curs, s’haja 
complert la sanció i que hagen transcorregut com a mínim dos anys, des de la presa de 
possessió de la darrera destinació definitiva.

https://fe.pv.ccoo.es/
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PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

Implica adjudicació d’ofici si no es participa o no es consigna un nombre suficient de 
centres. Cal indicar ordre de províncies de preferència en la petició telemàtica. Si no 
s’obté destinació definitiva, es quedarà en situació de destinació provisional.

A. Persones reingressades amb destinació de caràcter provisional.

B. Funcionariat en excedència forçosa o suspensió de funcions.

C. Persones reincorporades des de places a l’exterior. Poden exercir dret preferent a loca-
litat.

D. Funcionariat que haja perdut la destinació definitiva per compliment de sentència, per 
compliment de resolució de recurs o per supressió o modificació del seu lloc de treball. 
Poden exercir dret preferent a localitat.

E. Funcionariat que haja perdut la destinació definitiva i hi haja obtingut de nou una des-
tinació docent provisional. Poden exercir dret preferent a localitat.

F. Funcionariat que durant el curs anterior estiguera prestant servei amb caràcter provisio-
nal en un centre dependent de la Generalitat Valenciana o excepcionalment en comissió 
de servei a una altra administració educativa però sense destinació definitiva.

G. Professorat que va realitzar la fase de pràctiques durant el curs escolar present. Participa 
sense puntuació. S’adjudicarà destinació segons el seu nombre d’ordre en el procedi-
ment selectiu.

Queden exceptuats de l’obligatorietat de concursar els funcionaris i les funcionàries del 
Cos de Mestres o del Cos de PTFP que hagen accedir al Cos de Secundària per oposició 
d’accés i estiguen prestant serveis en la mateixa especialitat amb caràcter definitiu en 
Centres de Secundària o en SPE.

DRETS PREFERENTS

Cal fer constar en la sol·licitud de participació que s’exerceix el dret preferent i s’ha 
d’indicar la causa. Si no es fa constar expressament, aquest dret preferent es perd.

https://fe.pv.ccoo.es/
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- DRET PREFERENT A CENTRE
Es pot exercir en ocasió de vacant en el cos docent pel qual es participa, per obtenir 
un nou lloc en el mateix centre on es tinga o s’haja tingut la plaça definitiva, en aquests 
supòsits, que comporten ordre de prelació:

1. Per supressió de la plaça, sempre que no s’haja obtingut una nova destinació defini-
tiva després de la supressió.

 Es consideren places suprimides les corresponents a la supressió de centres (si no 
s’ha creat un altre de nou), a la supressió d’ensenyaments (si no se substitueixen 
per altres equivalents) i a la supressió de llocs de treball que comporta la pèrdua de 
destinació definitiva.

2. Per modificació de la plaça.

3. Per desplaçament del centre a causa d’insuficiència horària.

4. Per supressió de la plaça abans de complir els dos anys de destinació definitiva.

Quan concorren dos o més participants, la plaça en el mateix centre s’adjudicarà a qui tinga 
més puntuació segons el barem de mèrits. En cas d’empat, s’adjudicarà al participant amb 
major temps de servei com a funcionari de carrera en el centre.

Per exercir el dret preferent al seu centre, cal indicar en la sol·licitud telemàtica de partici-
pació que s’exerceix aquest dret, per quina situació, el codi de centre i totes les especialitats 
de les quals se siga titular per ordre de prioritat.

En el moment de la petició telemàtica, també es podran incloure altres peticions corres-
ponents a places d’altres centres a què es puga optar per raó de les especialitats que es 
posseeixen, fora del dret preferent.

La consignació incorrecta, per error o omissió d’aquestes dades comporta l’anul·lació del 
dret preferent.

El dret preferent a centre és superior al dret preferent a localitat o zona.

- DRET PREFERENT A LOCALITAT O ZONA
Implica el dret preferent a obtenir una destinació definitiva en un altre centre de la 
mateixa localitat o zona, segons ordre de prelació:

1. Per supressió o modificació de la plaça que s’exercia amb caràcter definitiu.

2. Per desplaçament del centre a causa d’insuficiència horària.

https://fe.pv.ccoo.es/
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3. Per haver passat a exercir un altre lloc a l’Administració i cessar, havent perdut la seua 
anterior destinació definitiva.

4. Per haver perdut la seua plaça definitiva amb motiu d’excedència voluntària per cura 
de familiars.

5. Per reincorporació a la docència a Espanya.

6. Per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

7. Rehabilitacions al servei actiu després d’incapacitat permanent.

Per exercir el dret preferent a localitat, cal indicar en la sol·licitud telemàtica de participació 
que s’exerceix aquest dret, per quin supòsit, el codi de localitat i, opcionalment, marcar si 
es vol exercir el dret a zona.

S’indicaran, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals se siga titular, ordre 
que serà tingut en compte a l’efecte de reserva de localitat i especialitat. Cal marcar la ca-
sella d’”itinerància” que apareix al costat de les especialitats, si se sol·licita una itinerància.

El personal que exercisca el seu dret preferent a localitat, té prioritat per obtenir una des-
tinació en la localitat (tot i tenir menor puntuació en el barem que altres sol·licitants sense 
aquest dret).

Per a l’obtenció d’un centre concret, dins de la localitat, és obligatori sol·licitar per ordre 
de preferència tots els centres de la localitat, agrupats en un bloc homogeni. Si es desitja, 
s’ha de seguir el mateix procediment per obtenir un centre concret de la zona.

Si només se sol·licita “localitat” el personal serà destinat a qualsevol centre d’aquesta lo-
calitat, excepte els de provisió voluntària.

Si s’omet algun centre de la localitat, l’Administració els ha de consignar d’ofici.

En el moment de la petició telemàtica, també es podran incloure altres peticions corres-
ponents a places d’altres centres a què es puga optar per raó de les especialitats que es 
posseeixen, fora del dret preferent.

La consignació incorrecta, per error o omissió d’aquestes dades comporta l’anul·lació del 
dret preferent.

https://fe.pv.ccoo.es/
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DRET DE CONCURRÈNCIA 

Diverses persones funcionàries del mateix cos docent poden condicionar la seua partici-
pació voluntària en el CGT a l’obtenció de destinació en un o més centres d’una província, 
sempre que complisquen les condicions següents:

En la petició només poden incloure centres d’una sola província, que ha de ser la mateixa 
per a tot el grup de concurrència.

A cada grup de concurrència poden participar un mínim de dues persones i un màxim de 
quatre persones.

Si una persona no obté plaça, es desestimen les sol·licituds de tot el grup.

Per exercir el dret de concurrència, cal indicar en la sol·licitud les dades identificatives de 
tots els membres del grup de concurrència.

La consignació incorrecta, per error o omissió d’aquestes dades comporta l’anul·lació de 
les sol·licituds de totes les persones que integren el grup de concurrència.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, INSTÀNCIA D’APORTACIÓ DE MÈRITS

La instància de participació ha de dirigir-se a la administració de la qual depenga el 
centre de destinació.

Es presenta una única solicitud per cos, encara que es concurse per més d’una especialitat 
o que es sol.liciten places de diferents administracions.

Les sol·licituds i el lliurament de mèrits només es tramitaran per via telemàtica, mitjançant 
OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es), sent necessari per entrar-hi USUARI i CONTRASENYA 
del sistema ITACA.

No hi ha sobres per a la documentació ni per a publicacions (aquestes es justificaran 
mitjançant certificat editorial). 

Totes les persones participants han de presentar la instància d’aportació de mèrits, excepte 
el funcionariat en pràctiques o exempts de pràctiques.

El personal que va participar en el CGT 2019/2020 pot:

- Fer valer en el formulari la seua puntuació obtinguda, sense aportar cap document de 

https://fe.pv.ccoo.es/
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mèrit nou si no els tinguera (OPCIÓ A de l’aplicació). 

-  Fer valdre en el formulari la seua puntuació obtinguda i aportar els documents de mèrits 
nous si els tinguera (OPCIÓ A de l’aplicació). 

- Sol·licitar una nova baremació de tots (OPCIÓ C de l’aplicació) o part dels mèrits (OPCIÓ 
B de l’aplicació), i presentar novament la documentació acreditativa.

Si es detecten errors en la baremació realitzada en el procediment anterior, es pot sol·licitar 
la seua correcció.

El personal que no va participar en el CGT 2019/2020 ha d’aportar tota la documentació 
justificativa per a la valoració de mèrits, excepte el full de serveis i el justificant de partici-
pació en tribunal d’oposicions (OPCIÓ C de l’aplicació).

Els mèrits al·legats i no justificats documentalment, no seran tinguts en compte.

A més de la documentació acreditativa dels mèrits, el personal participant haurà d’aportar 
els documents relacionats amb altres aspectes diferents del barem de mèrits: 

- Documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en determinades vacants o en 
altres comunitats autònomes.

- Documents per a sol·licitar noves habilitacions (Cos de Mestres).

- Documents per poder optar a llocs de FPA Comunicació Valencià/Anglès. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Des de 5 de novembre fins a 26 de novembre ambdós inclosos caldrà presentar la sol·licitud 
i la documentació acreditativa de mèrits.

Els participants voluntaris durant aquest termini podran desistir de la sol·licitud presentada.

Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud, 
ni modificació, ni aportació de mèrits.

Els requisits de participació i mèrits s’han de tenir complerts o reconeguts en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La petició telemàtica de centres es realitzarà durant el mes de gener de 2021, en un període 
de 7 dies naturals a partir de la data que s’anuncie en www.ceice.gva.es.

https://fe.pv.ccoo.es/
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RELACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DE LES PERSONES ADMESES AMB LES 
SEUES PUNTUACIONS I DE LES EXCLOSES

Una vegada baremades les instàncies presentades, es publicaran les relacions següents:

a) Relació provisional de les persones participants que exerceixen dret preferent i la seua 
puntuació.

b) Relació provisional de les persones participants en el concurs i la seua puntuació.

c) Relació provisional de les persones participants excloses i la causa.

Es donarà un termini de dos dies hàbils per presentar reclamacions a la relació de parti-
cipants i les puntuacions.

Acabat aquest termini, es publicaran les relacions definitives de persones participants (el 
desembre de 2020, aproximadament).

Totes les reclamacions es realitzaran de forma telemàtica a través d’OVIDOC.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE PLACES

- Amb caràcter general, cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del 
codi d’especialitat.

- El nombre de peticions no podrà excedir de 300.

- S’han de consignar els codis de centres o localitats i tipus de places que sol·liciten per 
ordre de preferència.

- Les peticions poden fer-se a centre concret o localitat, i seran compatibles les dues 
modalitats. En aquest últim cas, s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant 
o resulta.

- Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat cal repetir el 
centre o localitat tantes vegades com llocs sol·licitats. Qui desitge sol·licitar tots els 
centres corresponents a una localitat podran anotar únicament els codis corresponents 
a la localitat i lloc-especialitat. Si respecte a tots els centres d’una localitat desitgés 
sol·licitar algun o alguns de manera prioritària, aquests centres es podran consignar 
com a peticions individualitzades per ordre de preferència i, a continuació, consignar el 

https://fe.pv.ccoo.es/
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codi corresponent a la localitat i lloc-especialitat, entenent-se incorporats a les seues 
peticions la resta de centres.

Les vacants o resultes dels centres penitenciaris, dels antics centres d’atenció educati-
va singular (antics CAES), dels centres d’educació de persones adultes i dels centres de 
reeducació, no s’entenen sol·licitades en la petició de localitat i han de ser sol·licitades 
expressament si es vol optar-hi.

Si es presentara en termini i forma més d’una sol·licitud de places, només es tindrà en 
compte l’última presentada.

Les persones que participen voluntàriament i que no realitzen la sol·licitud telemàtica de 
places, no continuaran en el procés.

PRIORITATS

Hi haurà una prelació en l’adjudicació de vacants i, si escau, de resultes, de la manera se-
güent:

1r Adjudicació relativa al dret preferent a centre.

2n Adjudicació relativa al dret preferent a localitat o zona.

3r Adjudicació resultant del concurs.

És requisit imprescindible per ser adjudicat en un lloc, tenir l’especialitat i el requisit lin-
güístic del lloc.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DE DESTINACIONS

Una vegada publicada la resolució provisional de destinacions (el març de 2021 aproxima-
dament), es podran reclamar la puntuació i la destinació obtinguda en un termini de deu 
dies hàbils.

Després d’atendre les reclamacions i una vegada publicades les vacants definitives, es 
procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives de des-
tinacions del concurs de trasllats present. Es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: 
http://www.ceice.gva.es.

https://fe.pv.ccoo.es/
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DESISTIMENTS I RENÚNCIES

Si un cop publicada la puntuació definitiva del barem, les persones que concursen amb 
caràcter voluntari no accedeixen a la petició telemàtica de centres, no continuaran en el 
procés.

Així mateix, les persones que concursen amb caràcter voluntari poden desistir de la seua 
participació en el termini de dos dies hàbils des de l’endemà a la publicació de la llista 
provisional de destinacions.

IRRENUNCIABILITAT DE DESTINACIONS I PRESA DE POSSESSIÓ

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables, excepte per  
als participants i les participants que han obtingut vacant en diferents cossos docents, que 
hauran d’optar per una de les destinacions en el termini de deu dies naturals següents a 
la publicació de la resolució definitiva. Si no s’opta, s’ha de prendre possessió de la plaça 
obtinguda en el cos des del qual es participa.

La presa de possessió en les noves destinacions es realitzarà l’1 de setembre de 2021.

https://fe.pv.ccoo.es/
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GUIA DE L’APLICACIÓ
La presentació de la sol·licitud de participació per mitjans telemàtics s’efectuarà per mitjà 
de l’usuari DNI amb lletra majúscula. i contrasenya utilitzat en ITACA, a través de la pàgina 
web https://ovidoc.edu.gva.es. (OVIDOC)

https://fe.pv.ccoo.es/
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Busquem el tràmit corresponent

 
Una vegada seleccionada la convocatòria del Concurs de trasllats 2020/2021 ens aparei-
xerà el següent

https://fe.pv.ccoo.es/
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És important comprovar les dades personals i el cos des del qual es participa 

 
Devem seleccionar la modalitat de participació per la qual participa a través del desple-
gable corresponent.

 

 
S’haurà d’indicar la seua opció d’aportació de mèrits (A, B o C) llevat de qui participe des 
de la situació de funcionari o funcionària en pràctiques que participen sense mèrits.

https://fe.pv.ccoo.es/


Aquesta guia és únicament orientativa i mai pot substituir a la normativa a què fa referència 15
ensenyament

GUIA CONCURS DE TRASLLATS NACIONAL  2020-2021. RESOLUCIÓ 28 D’OCTUBRE DE 2020

OPCIÓ A: Es fa valdre la baremació de l’any anterior i s’afigen nous mèrits obtinguts després 
del 22 de novembre de 2019, data de finalització del termini de sol·licituds de l’anterior 
concurs), si es tenen.

OPCIÓ B: Es fa valdre la baremació de l’any anterior en determinats apartats en els quals 
s’està d’acord però se sol·licita la rebaremació d’altres. Es pot incloure mèrits nous obtin-
guts després del (22 de novembre de 2019). També és possible la rebaremació sencera. 

OPCIÓ C: No va participar en el concurs de trasllats convocat en 2019-2020 i aporta tota 
la documentació per a la seua valoració en els diferents apartats.

OPCIÓ A

S’aporta documentació dels nous mèrits obtinguts. 

1.- Triarem del desplegable el nou mèrit a aportar.

 

2.- A continuació aportarem la documentació acreditativa del nou mèrit

(Arxius en format PDF o JPEG màxim de 10 Mg). Recorda: No hi ha sobres per aportar cap 
documentació. Les publicacions s’acreditaran amb un certificat de l’editorial.

Hem de punxar en la «icona de document» 

https://fe.pv.ccoo.es/
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Se’ns obrirà un accés al nostre ordinador, com quan adjuntem un arxiu a un correu elec-
trònic, seleccionem la documentació que acredita el mèrit i el pugem. Conforme anem 
pujant documents s’aniran comptabilitzant.

3.- Si es vol aportar un altre mèrit punxar «afegir un barem» i repetir tot el procès. 

OPCIÓ B

Es fa valdre la baremació de l’any anterior en determinats apartats en els quals s’està 
d’acord però se sol·licita la rebaremació d’altres. (Es pot incloure mèrits nous obtinguts 
després del 22 de novembre de 2019).

Si volem incloure nous mèrits farem com a l’apartat anterior però haurem d’indicar que es 
tracta de un mèrit nou. Si sol·licitem la rebaremació també haurem d’indicar-ho.
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Si volem una rebaremació del mèrit, hem de seleccionar «rebaremació»

Si volem afegir un mèrit nou procedirem de la mateixa forma però seleccionarem l’opció 
«nou» i aportarem la documentació acreditativa com hem fet abans.

OPCIÓ C

Cal aportar tots els mèrits que es tinguen. Es van seleccionant un a un, i aportant la cor-
responent documentació acreditativa.

ALTRES DOCUMENTS 

A més de la documentació acreditativa dels mèrits, el personal participant haurà d’aportar 
els documents relacionats amb altres aspectes diferents del barem de mèrits:

a) Documents per a poder optar a llocs de l’especialitat FPA Comunicació Valencià/Anglés.

b) Documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en determinades vacants o exigit 
en altres comunitats

c) Si s’ha adquirit una nova habilitació/especialitat cal ressenyar-la. 

https://fe.pv.ccoo.es/
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DRET DE CONCURRÈNCIA

 

Si exerceix aquest dret, ha d’indicar el DNI (amb lletra) de les persones juntament amb 
les quals concursa i el codi de la província on exerceix el dret. Tots els qui vulguen exercir 
aquest dret de concurrència ho faran per a la mateixa província. 

 
 

 

DRET PREFERENT A CENTRE

 

https://fe.pv.ccoo.es/
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S’haurà d’emplenar els següents camps:

a) El supòsit pel qual exerceix el dret preferent.
b) El codi del centre.
c) Per ordre de preferència, les especialitats a les quals poden optar (almenys una) i, si 

interessa, la marca d’itinerància.

Exemple: quan introduïm el codi (en aquest cas el de l’IES Les Alfàbegues de Bétera, que és el 
46017882 i li donem a validar, ens apareix automàticament BÉTERA-IES ELS ALFÀBEGUES).

 

Desprès seleccionarem, dins del desplegable de les especialitats, aquelles que tenim reco-
negudes o estem habilitades en elles, per a poder optar a aqueixes places dins del mateix 
centre en el que teníem la nostra plaça definitiva.

 

Una vegada afegida ens apareix la següent pantalla on podem mantindre-la o esborrar-la en 
cas que ens hàgem equivocat o que, en últim moment, no vulguem participar per aqueixa 
especialitat que tenim reconeguda. També podem continuar afegint noves especialitats/
habilitacions des del desplegable.
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DRET PREFERENT A LOCALITAT I ZONA

Haurem de senyalar el motiu pel qual exercim aquest dret preferent. Cal posar la localitat 
(i, posteriorment, validar-la) per a exercir aqueix dret. En cas de voler optar per la zona, 
s’ha de fer-ho en el desplegable de baix de la selecció de localitat, dient si es desitja la 
zona de desplaçament o sols la localitat.
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Es poden seleccionar tantes habilitacions/especialitats com es tinguen reconegudes per 
ordre de preferència.

Una vegada afegida ens apareix la següent pantalla on podem mantindre-la o esborrar-la en 
cas que ens hàgem equivocat o que, en últim moment, no vulguem participar per aqueixa 
especialitat que tenim reconeguda. També podem continuar afegint noves especialitats/
habilitacions des del desplegable.
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ADJUDICACIÓ D’OFICI -> Només els que participen per modalitat obligatòria

El personal docent que participe per alguna de les modalitats de participació obligatòria, 
haurà d’emplenar aquest apartat per al cas que s’esgoten les seues peticions voluntàries 
i quedaren places que li pogueren ser adjudicades d’ofici. Haurà d’especificar en aquest 
apartat els següents camps:

a) L’ordre de preferència de les províncies.

b) L’ordre de preferència de totes les especialitats/habilitacions que tinga reconegudes i 
itineràncies.

És imprescindible que cada selecció es realitze donant a la pestanya d’afegir província 
perquè, en cas contrari, la província no se’ns pujarà i no podrem participar per ella.

El procediment de selecció d’especialitats reconegudes o habilitades es realitzarà de la 
mateixa forma des del desplegable pertinent i donant-li al botó d’afegir especialitat / 
itinerància. 
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PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Una vegada emplenada la sol·licitud, hem de marcar “CONFIRMA LA SEUA PARTICIPACIÓ 
EN EL CONCURS DE TRASLLATS” i donar-li al botó de Presentar Sol·licitud.

Poden fer-se tantes sol·licituds com es vulguen dins del termini de presentació i que només 
s’explicarà com a vàlida l’última presentada.

Si tornem a entrar per l’OVIDOC a «Tramits»
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En la pestanya «Les meues sol·licituds» trobarem la sol·licitud presentada on constarà la 
data de presentació, el número de sol·licitud, l’estat i la carpeta als documents de la nostra 
sol·licitud els quals podrem descarregar al nostre PC i comprovar si tot és correcte:

- Sol·licitud de participació en el concurs.

- Documentació aportada.
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MODIFICAR O ANUL·LAR INSTÀNCIA

Si dins del termini decidiu no participar o modificar la vostra sol·licitud, ho podeu fer se-
leccionant el tràmit realitzat i, en la pàgina que us eixirà, procedir a marcar la casella de 
“Renúncia a la sol·licitud de participació”, donant-li al botó de “Presentar Sol·licitud”.

Una vegada desistit (en cas de voler fer una nova sol·licitud o no voler realitzar el procés) 
s’ha de tornar a seguir els passos marcats en aquesta guia d’usuari per a procedir a em-
plenar la sol·licitud.

ccootajuda@pv.ccoo.es
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