
                         

                                

 Diligència de publicació

De conformitat amb el que s'estableix en la base sisena de la Resolució de 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 destins 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), i  una  vegada  examinades  les  reclamacions  efectuades  a  les
llistes provisionals; aquesta Direcció General de Personal Docent fa pública en la pàgina web de la
Conselleria Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es, la relació definitiva de participants
convocats per ordre d'adjudicació.

En l'annex I es relacionen les persones participants del personal funcionari descrit en la base
segona i en la base tercera, apartat 3.1.

La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent 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
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