COS DE MESTRES

COSSOS DE SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ de 6 de juliol del 2009, del
director general de Personal de la
Conselleria d'Educació, per la que
s'establix l'asignació provisional de
nombre de places que correspon a cada
tribunal en el procediment selectiu per a
ingrés i adquisició de noves
especialitats en el cos de Mestres,
convocat per orde de 6 de maig del
2009, de la Conselleria d'Educació.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol del 2009, del
director general de Personal de la
Conselleria d'Educació, per la que
s'establix l'assignació provisional del
nombre de places que correspon a cada
tribunal dels procediments selectius per
a ingrés, accessos i adquisició de noves
especialitats als cossos docents de
professors d'Ensenyança Secundària,
professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i
professors tècnics de Formació
Professional, convocats per Orde de 6
de maig del 2009.

De conformitat amb el que establix
l'Orde de 6 de maig del 2009, de la
Conselleria d'Educació (DOCV de 15 de
maig), i d'acord amb el que preveu
l'apartat 3, de la base 1 de la
convocatòria del procediment selectiu
d'ingrés en el cos de Mestres, esta
Direcció General de Personal ha resolt:

De conformitat amb el que establix
l'Orde de 6 de maig del 2009, de la
Conselleria d'Educació (DOCV de 15 de
maig), i d'acord amb el que preveu els
apartats 3 i 4, de la base 1 de la
convocatòria de procediments selectius
d'ingrés i accessos als cossos docents
de Professors d'Ensenyança Secundària,
professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, i
professors tècnics de Formació
professional, esta Direcció General de
Personal ha resolt:

Únic.

Únic

Assignar provisionalment el nombre de
places que correspon a cada tribunal,
d'acord amb el que establix l'apartat 3
de la base 1 de l'orde de la convocatòria
dels dits procediments,
proporcionalment al nombre d'aspirants
que han realitzat la part A de la prova, i
que si és el cas, s'incrementarà amb les
que pogueren resultar sense adjudicar,
tant del torn de reserva de discapacitat
com del torn general.

Assignar provisionalment el nombre de
places que correspon a cada tribunal,
d'acord amb el que establix els apartats
3 i 4 de la base 1 de l'orde de la
convocatòria dels dits procediments,
proporcionalment al nombre d'aspirants
que han realitzat la part A de la prova, i
que si és el cas, s'incrementarà amb les
que pogueren resultar sense adjudicar,
tant del torn de reserva de discapacitat
com del torn general.

València, 6 de juliol del 2009
El director general de Personal.
David Barelles Adsuara.
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