
INSTRUCCIONS SOBRE LES ADJUDICACIONS CONTÍNUES DE 
LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM D'INTERINITAT 

 
 
Amb l'objecte de complir a la Resolució d'11 de juny de 2012, de la 
Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, 
Formació i Ocupació, per la que es regulen els procediments 
d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat (veure 
en la pàgina web de la Conselleria l'apartat 
Adjudicacions/Adjudicacions contínues/Informació i 
documentació), s'obri el termini de 10 dies hàbils per a realitzar la 
sol·licitud telemàtica de les adjudicacions contínues, que començarà el 
dia 5 de novembre de 2012 i finalitzarà el dia 15 de novembre de 
2012. 
 
La petició telemàtica d'adjudicacions continues, hauran de realitzar-la 
tots els integrants de les borses de treball amb servicis i sense servicis, 
excepte aquells que tinguen adjudicat un lloc vacant o que estiguen 
desactivats. 
 
ATENCIÓ: els funcionaris interins que ocupen un lloc en règim de 
substitució hauran d’omplir també la sol·licitud en el termini 
inicial del 5 al 15 de novembre. 
 
Aquells que havent de participar en el procediment (TERMINI INICIAL 
DEL 5 AL 15 DE NOVEMBRE) no ho feren, seran exclosos de les 
borses de treball en què estigueren inscrits. 
 
Dins dels deu dies següents a la finalització del termini inicial (15 de 
novembre de 2012), l'aplicació tornarà a obrir-se perquè les instàncies 
presentades puguen ser modificades pels participants en qualsevol 
moment i fins al 30 de juny, excepte allò que s'ha disposat per als dies 
d'adjudicació, en els que l'aplicació romandrà tancada el temps 
necessari per a executar l'adjudicació. 
 
Durant el curs escolar es concediran terminis extraordinaris de cinc dies 
hàbils de presentació d'instàncies, per a aquells integrants de les borses 
que no ho hagueren fet en el primer termini, perquè van estar 
desactivats temporalment de la respectiva borsa de treball o per les 
causes previstes en l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació subscrit el 
dia 23 de novembre de 2010. 
 
Amb anterioritat a les 14:00 hores del dia anterior a aquell en què es 
realitze l'adjudicació, la Subdirecció General de Personal Docent farà 
públiques a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació 
Formació i Ocupació <http://www.cefe.gva.es> les relacions de llocs per 
cos i especialitat. En la relació constaran les característiques i requisits 
dels llocs. 



 
L'adjudicació de llocs que siguen necessaris cobrir a través del 
nomenament de funcionaris en règim d'interinitat es durà a terme en 
funció de les instàncies confirmades telemàticament amb anterioritat a 
les 10:00 hores del dia en què es realitze la corresponent adjudicació. 
 
L'adjudicació es realitzarà amb tots els integrants actius de la 
corresponent borsa (amb servicis i sense servicis) a excepció de què 
tinguen lloc adjudicat en el moment de dictar-se la resolució 
d'adjudicació. 
 
Per a cada un dels cossos i especialitats es podrà efectuar adjudicacions 
els dimecres i divendres de cada setmana. 
Les dites dates podran ser modificades per necessitats educatives i 
quedaran supeditades al calendari escolar, als festius que coincidisquen 
amb els dies assenyalats, a la inexistència de llocs a oferir i a altres 
circumstàncies que pogueren impedir o modificar la seua realització. 
 

 
La participació s'efectuarà per mitjà de la introducció d'un codi d'usuari i 
contrasenya que s'establixen en l'aplicació. Haurà de facilitar un email 
personal on rebrà les comunicacions que li permetran gestionar el seu 
compte d'usuari i en el moment en què se li adjudique un lloc els se'ls 
comunicarà per mitjà de la remissió d'un correu electrònic. 
 
Les peticions poden fer-se a centre concret, localitat, subàrea, àrea o 
província. Respecte al tipus de llocs, podran sol·licitar llocs vacants, 
vacants afectades, substitucions, llocs a temps parcial, amb reducció de 
jornada o de naturalesa itinerant (es recomana llegir atentament la 
Resolució d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció General de 
Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació, per la que es regulen els procediments d'adjudicació 
contínua de llocs de treball en règim d'interinitat, per a realitzar 
correctament la petició telemàtica). 
 
Una vegada omplida la sol·licitud amb les peticions voluntàries hauran 
de sol·licitar les preferències provincials per a l'adjudicació d'ofici: 

 
• Realitzaran la preferència provincial i podran triar una, dos o les tres 

províncies i haurà d'ordenar-les. 
 

• Els participants que desmarquen les tres províncies per a 
l'adjudicació d'ofici, se'ls tornaran a carregar per l'orde següent: 
Alacant-Castelló-València, i dins d'esta orde se'ls adjudicarà d'acord 
amb l'orde de centres publicat en la Resolució d'11 de juny de 2012 

 
Els criteris d'adjudicació als funcionaris interins són els següents: 

 



- Les vacants i substitucions que s'oferisquen són de petició 
voluntària però d'acceptació obligatòria si han sigut sol·licitats. 

 
- Només s'adjudicaran d'ofici aquells llocs vacants o de substitució que 

d'acord amb la Resolució de 26 de novembre de 2010 (Acord de la 
Conselleria d'Educació i Organitzacions Sindicals sobre provisió de 
llocs del personal interí) són de cobertura obligatòria i no hagen sigut 
sol·licitats de manera voluntària per cap participant, per tant primer 
s'atendran les sol·licituds voluntàries (llistat de fins a 300 
preferències) de tots els participants convocats. Si al finalitzar el 
procediment quedaren llocs lliures s'adjudicaran en orde invers de la 
respectiva borsa al participant que estiga obligat per la seua 
preferència provincial. 

 
- Es consideraran places de provisió voluntària absoluta, les 

itinerants, els temps parcials i reduccions de jornada, per tant, 
este tipus de llocs s'adjudicaran en atenció a les peticions voluntàries 
dels participants, mai d'ofici. 

 

Abans d'omplir la sol·licitud telemàtica haurà de llegir la 
normativa que regula este procediment de provisió i que trobarà en la 
pagina web de la conselleria: 
 
RESOLUCIÓ D'11 DE JUNY DE 2012, DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE 
PERSONAL DOCENT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ, PER LA QUE ES REGULEN ELS PROCEDIMENTS 
D'ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM 
D'INTERINITAT 
 


