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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de juliol de
2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la
qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial
en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Convocatòria número 44/2020. [2020/5610]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de julio
de 2020, de la Dirección General de Función Pública,
por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Convocatoria número 44/2020. [2020/5610]

S’ha advertit una errada en la publicació de l’annex de la resolució
esmentada (DOGV 8855, 13.07.2020), per la qual cosa es corregeix
amb la inserció de l’annex correcte, de la qual cosa s’informa per a
coneixement general.

Se ha advertido un error en la publicación del anexo de la resolución
mencionada (DOGV 8855, 13.07.2020), por lo que se corrige con la
inserción del anexo correcto, de lo que se informa para conocimiento
general.

LD
F A1 28E050
Sector: Indistint G/E

VALENCIA

Clasificación Pro Ab. Localidad
Classificació Pro Ob. Localitat
DIRECCIÓ GENERAL DE
DESENVOLUPAMENT RURAL

Denominación Centro
Denominació Centre
- Grupo A1

Requisitos
Requisits

- Programar, dirigir, supervisar i retre compte dels resultats, respecte de les funcions que tinga encomanades segons el reglament orgànic ifuncional del centre directiu al qual estiga adscrit.
- Dirigir i coordinar les unitats inferiors.

Funciones / Funcions:

Cuerpo / Cos: A1-23 Superior tècnic de veterinària de l'administració de la Generalitat

Cuerpo / Cos: A1-15 Superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'administració de la Generalitat

Cuerpo / Cos: A1-01 Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat

27842 CAP SERV. DE QUALITAT
AGROALIMENTÀRIA

Puesto Denominación
Lloc
Denominació

CONS. AGRIC.,DESENV.RURAL, EMERG.CLIM.I TR.ECOL.
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