
CONVOCATÒRIA PER A ATENDRE VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN CENTRES PÚBLICS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS 2008/2009

Informem les persones titulades que per a disposar de professorat en règim d’interinitat que atenga durant el curs
2008/2009 les necessitats de substitucions, jornades reduïdes o, si és procedent, vacants de les especialitats següents:

203 LLATÍ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
S’obri un termini de sol·licituds, d’acord amb les instruccions de la Direcció General de Personal Docent d’esta
Conselleria, des del dia 29 d’octubre fins al 7 de novembre de 2008 , ambdós inclosos.

INSTÀNCIA
S’adjunta model d’instància que també es troba a disposició dels interessats en les direccions territorials de Cultura,
Educació i Esport de la Comunitat Valenciana, que junt amb els mèrits al·legats s’ha de presentar en esta Direcció
Territorial de Cultura, Educació i Esport de València, carrer Gregorio Gea, 14, codi postal 46009.

REQUISITS

− Ser espanyol, tindre la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o ser nacional d’algun estat que en virtut
d’un tractat internacional celebrat per esta i ratificat per Espanya siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en el termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. També hi podran participar
els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen
separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret,
menors de 21 anys o majors d’esta edat que visquen al seu càrrec.

− Estar en possessió per a cadascuna de les especialitats de les titulacions que s’expressen en l’annex II.

− Tindre complits el díhuit anys i no excedir de l’edat establida per a la jubilació.
− No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de la

docència.
− No haver sigut separat per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-

se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

BAREM
1. Haver aprovat en la mateixa especialitat en procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret 850/1993 o

del Reial Decret 334/2004.

− En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret 850/1993:
· un exercici.......... 2 punts
· dos exercicis...... 3 punts
· tres exercicis.......5 punts

− En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret 334/2004:
· un exercici.......... 3 punts
· dos exercicis...... 5 punts

2. Experiència docent en centres sostinguts amb fons públics en l’especialitat convocada: 1 punt per any (màxim 5
punts). Fraccions de mes a raó de 0,083 punts.

3. Experiència laboral en l’àrea de coneixement i titulació: 1 punt per any (màxim 5 punts). Fraccions de mes a raó de
0,083 punts.

En el cas de produir-se empats en la puntuació, es resoldran de conformitat amb els criteris successius següents:
1. Major puntuació en l’apartat 1 del barem.
2. Major puntuació en l’apartat 2 del barem.
3. Major puntuació en l’apartat 3 del barem.
4. Orde alfabètic que s’inicia per la lletra que per a cada any es fixe en els procediments selectius.

València, 28 d’octubre de 2008
LA DIRECTORA TERRITORIAL

Virginia Jiménez Martínez



ANNEX I

DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀNCIA

Amb caràcter general:
− Fotocòpia del DNI
− Fotocòpia del títol acadèmic

Apartats del barem:

− Apartat 1. Certificat on conste els exercicis aprovats en l’oposició.
− Apartat 2. Fotocòpia del nomenament/contracte acompanyat de la presa de possessió i cessament, on

figure l’especialitat de tots els períodes treballats i informe de la Tresoreria de la Seguretat Social de la
vida laboral i/o certificat dels servicis en centres públics.

− Apartat 3. Fotocòpia del contracte de treball acompanyat de l’última nòmina, de  tots els períodes
treballats i informe de la Tresoreria de la Seguretat Social de la vida laboral.

ANNEX II

TITULACIONS REQUERIDES PER A LES ESPECIALITATS CONVOCADES

- LLICENCIATS EN FILOLOGIA CLÀSSICA.
- LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES, SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA
-   QUALSEVOL TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA SUPERIOR I HAVER SUPERAT UN CICLE D’ESTUDIS
CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS SUPERIORS ANTERIORS.


