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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novem-
bre de 2017, del director general de Centres i Personal 
Docent, per la qual es convoca procediment de provisió 
de places en els cossos de catedràtics i professors d’En-
senyament Secundari, de professors tècnics de Formació 
Professional, de catedràtics i professors d’escoles ofici-
als d’idiomes, 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 
dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenci-
ana. [2017/10213]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
noviembre de 2017, del director general de Centros y Per-
sonal Docente, por la que se convoca procedimiento de 
provisión de plazas en los cuerpos de catedráticos y pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos 
de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de 
escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores 
de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profeso-
res de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de 
Artes Plásticas y Diseño dependientes del ámbito de ges-
tión de la Generalitat Valenciana. [2017/10213]

Se ha advertido un error en la publicación de la disposición mencio-
nada (DOGV 8167, 10.11.2017), que se corrige como sigue:

En el anexo I, en la versión en valenciano, donde dice:

Debe decir:

S’ha advertit una errada en la publicació de la disposició esmentada 
(DOGV 8167, 10.11.2017), que s’esmena tot seguit.

En l’annex I, en la versió en valencià, on diu:

Ha de dir:

MÈRITS VALORACIÓ DOCUMENTS JUSTIFICATIUS (1)

1. Antiguitat
1.1. Antiguitat en el centre
1.1.1. Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de 
carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual concursa.
A l’efecte d’aquest subapartat, únicament seran computables els serveis prestats 
com a personal funcionari de carrera en el cos o cossos al quals corresponga la 
vacant.

Full de serveis expedit per l’administració educativa 
competent o títol administratiu o credencial amb 
diligències de les diferents preses de possessions i 
cessaments que haja tingut des del seu nomenament 
com a funcionària o funcionari de carrera o, si és el 
cas, dels corresponents documents d’inscripció en els 
registres de personal.

Pel primer i segon anys: 
La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet 2,0000 punts per any

Pel tercer any: 
La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet 4,0000 punts

Per la cambra i següents:
La fracció d’any es computarà a raó de 0,5000 punts per cada mes complet 6,0000 punts per any
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La fracció d’any es computarà a raó de 0,3333 punts per cada mes complet 4,0000 punts

Pel quart i següents:
La fracció d’any es computarà a raó de 0,5000 punts per cada mes complet 6,0000 punts per any
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