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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de maig 
de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal 
Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per 
a la selecció i nomenament de funcionaris docents, per a 
cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valencia-
na, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats espe-
cifiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les 
unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb 
programa experimental plurilingüe, en els centres dels 
establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics 
escolars de sector, en les seccions d’Educació Secundà-
ria en els centres de Reeducació, en els centres integrats 
de Formació Professional, en el Centre Específic d’Edu-
cació a Distància (CEED), en el centre de les residències 
del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de 
Formació Professional Costa de Azahar de Castelló, i en 
determinats llocs de centres catalogats d’especial dificul-
tat. [2016/4799]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de mayo 
de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal 
Docente, por la que se convoca un concurso de méritos 
para la selección y nombramiento de funcionarios docen-
tes, para cubrir puestos en centros públicos de la Comunitat 
Valenciana, mediante comisión de servicios, en las unidades 
especificas de Comunicación y Lenguaje (aulas CYL), en 
las unidades pedagógicas hospitalarias, en los centros con 
programa experimental plurilingüe, en los centros de los 
establecimientos penitenciarios, en los servicios psicopeda-
gógicos escolares de sector, en las secciones de Educación 
Secundaria en los centros de Reeducación, en los centros 
integrados de Formación Profesional, en el Centro Especi-
fico de Educación a Distancia (CEED), en el centro de las 
residencias del Complejo Educativo de Cheste y del Centro 
Integrado de Formación Profesional Costa de Azahar de 
Castellón, y en determinados puestos de centros cataloga-
dos de especial dificultad. [2016/4799]

Advertit error en la publicació de la versió del text en valencià de 
la base octava, apartat 2 paràgraf segon (DOCV 7790, 25.05.2016), es 
procedix a l’esmena de la mateixa en els termes següents:

On diu:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran 

interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el 
termini de cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua 
publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes»;

Ha de dir:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran 

interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el 
termini de tres dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua 
publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes».

València, 22 de juny de 2016.– El director general de Centres i Per-
sonal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

Advertido error en la publicación de la versión del texto en valen-
ciano de la base octava, apartado 2 párrafo segundo (DOCV 7790, 
25.05.2016), se procede a la subsanación de la misma en los siguientes 
términos:

Donde dice:
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran 

interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el 
termini de cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua 
publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes»;

Debe decir.
«Contra el que s’ha arreplegat en les llistes provisionals, es podran 

interposar, davant de la mateixa Comissió Tècnica de Selecció, en el 
termini de tres dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seua 
publicació, les al·legacions que s’estimen oportunes».

Valencia, 22 de junio de 2016.– El director general de Centros y 
Personal Docente: José Joaquín Carrión Candel.
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