
Servei Valencià d’Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de març de 
2018, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació, per la qual s’aprova, per a l’exercici 
2018, la segona convocatòria de proves dirigides a l’ava-
luació de les competències clau necessàries per a cursar 
amb aprofitament la formació corresponent a certificats 
de professionalitat de nivells 2 i 3 en l’àmbit de la forma-
ció professional per a l’ocupació a la Comunitat Valenci-
ana. [2018/2949]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de marzo 
de 2018, de la Dirección General del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se aprueba, para el 
ejercicio 2018, la segunda convocatoria de pruebas dirigi-
das a la evaluación de las competencias clave necesarias 
para cursar con aprovechamiento la formación correspon-
diente a certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 en 
el ámbito de la formación profesional para el empleo en la 
Comunitat Valenciana. [2018/2949]

En fecha 16 de marzo de 2018 se publicó en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana la Resolución de 9 de marzo de 2018, de la 
Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba, para el ejercicio 2018, la segunda convocatoria de 
pruebas dirigidas a la evaluación de las competencias clave necesarias 
para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a certi-
ficados de profesionalidad de niveles 2 y 3 en el ámbito de la formación 
profesional para el empleo en la Comunitat Valenciana.

Advertido error en el último párrafo del resuelvo 4 de la misma, se 
procede a corregirlo en el sentido siguiente:

Donde dice:
«La fecha prevista de celebración de las pruebas es el viernes 8 de 

junio de 2018, no obstante, con la publicación de los listados definitivos 
se indicará la fecha definitiva, así como los medios y materiales auxilia-
res cuya utilización se autorice, en su caso. En ningún caso se permitirá 
el uso de dispositivos móviles durante la realización de las pruebas»;

Debe decir:
«La fecha prevista de celebración de las pruebas es el viernes 15 de 

junio de 2018, no obstante, con la publicación de los listados definitivos 
se indicará la fecha definitiva, así como los medios y materiales auxilia-
res cuya utilización se autorice, en su caso. En ningún caso se permitirá 
el uso de dispositivos móviles durante la realización de las pruebas».

València, 21 de marzo de 2018.– El director general del SERVEF: 
Enric Nomdedéu i Biosca.

En data 16 de març de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana la Resolució de 9 de març de 2018, de la 
Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la 
qual s’aprova, per a l’exercici 2018, la segona convocatòria de proves 
dirigides a l’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar 
amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professi-
onalitat de nivells 2 i 3 en l’àmbit de la formació professional per a 
l’ocupació a la Comunitat Valenciana.

Advertit error en l’últim paràgraf del resolc 4 de la resolució esmen-
tada, es procedeix a corregir-lo en el sentit següent:

On diu:
«La data prevista de celebració de les proves és el divendres 8 de 

juny de 2018, no obstant això, amb la publicació dels llistats definitius 
s’indicarà la data definitiva, així com els mitjans i materials auxiliars la 
utilització dels quals s’autoritze, si és el cas. En cap cas es permetrà l’ús 
de dispositius mòbils durant la realització de les proves»;

Ha de dir:
«La data prevista de celebració de les proves és el divendres 15 de 

juny de 2018, no obstant això, amb la publicació dels llistats definitius 
s’indicarà la data definitiva, així com els mitjans i materials auxiliars la 
utilització dels quals s’autoritze, si és el cas. En cap cas es permetrà l’ús 
de dispositius mòbils durant la realització de les proves».

València, 21 de març de 2018.– El director general del SERVEF: 
Enric Nomdedéu i Biosca.
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