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Informació pública sobre l’ampliació d’una borsa de tre-
ball de tècnic superior d’avaluació i anàlisi organitzacio-
nal, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i ava-
luació, d’aquesta universitat. [2016/7456]

Información pública sobre la ampliación de una bolsa de 
trabajo de técnico superior de evaluación y análisis orga-
nizacional, escala técnica superior de planificación, análi-
sis y evaluación, de esta universidad. [2016/7456]

La Universitat de València ha procedit a remetre al Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (SERVEF), una oferta pública per a l’amplia-
ció d’una borsa de treball de tècnic superior d’avaluació i anàlisi orga-
nitzacional, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació 
d’aquesta universitat.

Aquesta oferta es farà pública al tauler d’anuncis del Servei de 
Recursos Humans PAS de la Universitat de València i a la pàgina web 
d’aquest servei. La preselecció de candidats serà realitzada pel SER-
VEF.

El termini per a registrar la candidatura i sol·licitar ser inclòs en el 
procés de selecció estarà obert a partir del dia següent d’aquesta publi-
cació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i romandrà obert 
mentre dure el procediment realitzat pel SERVEF, mitjançant el portal 
GVAJobs.

València, 26 de setembre de 2016.– El rector, p. d. (DOCV 
23.06.2016), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

La Universitat de València ha procedido a remitir al Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación (SERVEF), una oferta pública para la 
ampliación de una bolsa de trabajo de técnico superior de evaluación y 
análisis organizacional, escala técnica superior de planificación, análisis 
y evaluación de esta universidad.

Esta oferta se hará pública en el tablón de anuncios del Servei de 
Recursos Humans PAS de la Universitat de València i a la página web 
de este servicio. La preselección de candidatos será realizada por el 
SERVEF.

El plazo para registrar la candidatura y solicitar ser incluido en el 
proceso de selección estará abierto a partir del día siguiente de esta 
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i permane-
cerá abierto mientras dure el procedimiento realizado por el SERVEF, a 
través del portal GVAJobs.

Valencia, 26 de septiembre de 2016.– El rector, p. d. (DOCV 
23.06.2016), el gerente: Joan E. Oltra i Vidal.
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