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RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA L'ADJUDICACIÓ DE
DESTINACIONS AMB CARÀCTER PROVISIONAL I EN PRÀCTIQUES EN EL COS DE MESTRES,
DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, DE CATEDRÀTICS I
PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL, DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE
CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DE MESTRES DE TALLER
D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY PER AL CURS 2022/2023.

De conformitat amb el que s'estableix en la base desena de la Resolució 24 de juny de 2022, de la
directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es
convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí,
en els cossos docents de Mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de
catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de
catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i
Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2022/2023 (DOGV Núm. 9371 /
29.06.2022), aquesta Direcció General de Personal Docent fa pública en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es, la relació de destinacions obtinguts,
amb indicació del centre assignat.
Mitjançant aquesta publicació s'entendrà notificat amb caràcter general el personal participant. La
presa de possessió de la nova destinació tindrà lloc a efectes administratius l'1 de setembre de 2022.
El personal adjudicat haurà de presentar en el centre la credencial que obtindrà a través de l'aplicació,
a la qual té accés amb el codi d'usuari i contrasenya, en la pàgina web de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport.
Els nomenaments derivats d'aquest procediment s'estendran des de l'1 de setembre de 2022 fins al 31
d'agost de 2023. Les destinacions adjudicades en la resolució d'aquesta convocatòria són
irrenunciables.
La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la seua publicació, d'acord amb el
que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o directament recurs contenciós administratiu
davant el jutjat contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà a la data de la seua publicació, conforme al que s'estableix en els articles 8 i 14 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La directora general de Personal Docent
Firmat per Mª Ángeles Herranz Ábalos
l'01/08/2022 20:06:44
Càrrec: Directora General de Personal
Docente

CSV:MAPHF91P:L21GBECZ:TFLGQM62

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MAPHF91P:L21GBECZ:TFLGQM62

