
1. FORMACIÓ

1.1. Titulacions acadèmiques

a) Valoració de les titulacions acadèmiques relacionades amb 
el  lloc  de  treball,  acreditades  documentalment  per  part  dels 
concursants, que siguen superiors a les que se'ls va exigir per a 
l'ingrés a la plaça que ocupa a les Corts Valencianes, fins a un 
màxim de 2 punts, d'acord amb l'escala següent:

– Títol de doctor: 1,00 punt

– Títol universitari superior o equivalent: 0,80 punts

–  Títol  universitari  mitjà  o  equivalent,  diploma  d'estudis 
avançats: 0,60 punts

– Batxillerat, Formació Professional de segon grau, accés a la 
universitat per a majors de 25 anys o equivalent: 0,40 punts

–  Graduat  escolar,  Formació  Professional  de  primer  grau  o 
equivalent: 0,20 punts

No es valoraran com a mèrits aquelles titulacions que figuren 
com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aquelles 
que  siguen  necessàries  per  a  obtenir  d'altres  titulacions  que 
siguen superiors a les altres presentades.

1.2. Formació i perfeccionament

a)  Valoració  de  l'assistència  a  cursos  de  formació  i 
perfeccionament directament relacionats amb les funcions dels 
llocs  de  treball  convocats  que  hagen  estat  impartits  per 
institucions públiques i entitats oficialment homologades per a 
impartir cursos.

La valoració de l'assistència a cada curs es farà d'acord amb la 
durada, amb relació a l'escala següent:

– Fins a 14 hores: 0,10 punts

– De 15 o més hores: 0,25 punts

– De 21 o més hores: 0,50 punts

– De 41 o més hores: 0,75 punts

– De 75 o més hores: 1 punt

– De 150 o més hores: 1,50 punts

– De 300 o més hores: 3 punts

b)  Valoració  del  fet  d'haver  impartit  classes  en  cursos  o 
activitats formatives relacionats amb les funcions de les places 
que  cal  cobrir,  impartits  per  institucions  públiques  i  entitats 
oficialment homologades per a impartir cursos.

La valoració de la docència en cada curs es farà d'acord amb la 
durada, amb relació a l'escala següent:

– Fins a 14 hores: 0,20 punts

– De 15 o més hores: 0,50 punts

– De 21 o més hores: 1 punt

– De 41 o més hores: 1,50 punts

– De 75 o més hores: 2 punts

– De 150 o més hores: 3 punts

– De 300 o més hores: 6 punts

c)  Valoració,  sempre  que  tinguen  relació  directa  amb  les 
funcions  del  lloc  de  treball  convocat,  dels  títols,  certificats  o 
homologacions  emesos  per  la  Junta  Qualificadora  de 
Coneixement de Valencià, segons l'escala següent:

–  Certificat  oficial  administratiu  de  capacitació  tècnica  en 
llenguatge als mitjans de comunicació: 0,75 punts

–  Certificat  oficial  administratiu  de  capacitació  tècnica  en 
llenguatge administratiu: 1,50 punts

–  Certificat  oficial  administratiu  de  capacitació  tècnica  en 
correcció de textos: 3 punts

1.3. Coneixements de valencià

Els coneixements de valencià es valoren fins a un màxim de 3 
punts  sempre  que  s'acredite  estar  en  possessió  del  títol 
corresponent,  certificat  o  homologació  emesos  per  la  Junta 
Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià,  segons  l'escala 
següent:

– Coneixements de grau oral: 0,75 punts

– Coneixements de grau elemental: 1,25 punts

– Coneixements de grau mitjà: 2,50 punts

– Coneixements de grau superior: 3 punts

1.4. Coneixement d'altres idiomes

Es valora el coneixement d'altres idiomes impartits en entitats 
oficialment  homologades,  sempre  que  tinguen  relació  directa 
amb el lloc de treball convocat, si s'han superat els nivells de 
l'escala següent (basada en el currículum de l'EOI):

– Primer curs (o nivell bàsic I del pla): 0,20 punts

– Segon curs (o certificat de nivell bàsic): 0,30 punts

– Nivell intermedi I: 0,40 punts

– Tercer curs (o nivell intermedi II): 0,60 punts

– Quart curs (o nivell avançat I): 0,80 punts

–  Cinqué  curs  (o  certificat  de  nivell  avançat;  o  certificat 
d'aptitud): 1 punt

2. TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

2.1. Experiència

En el cas d'haver ocupat un lloc de treball anàleg, valoració 
amb  0,05  punts  per  cada  mes  de  servei  en  actiu  a  les  Corts 
Valencianes i a raó de 0,025 punts cada mes de servei en actiu 
en altres administracions públiques, fins a un màxim de 6 punts.

2.2. Antiguitat

Valoració amb 0,05 punts per cada mes de servei en actiu a les 
Corts Valencianes i a raó de 0,025 punts cada mes de servei en 
actiu en altres administracions públiques, fins a un màxim de 3 
punts.

En cap cas no es computaran els serveis que s'hagueren prestat 
simultàniament amb d'altres ja al·legats i puntuats.

3. Prova pràctica

La comissió, en els llocs de treball que considere convenient, 
pot establir  una prova pràctica obligatòria  per als aspirants el 
contingut de la qual ha d'estar relacionat amb les funcions del 
lloc que s'ha de cobrir, prova que es pot valorar amb un màxim 
de 3 punts i que pot ser eliminatòria per als aspirants que no 
superen un mínim de puntuació, d'acord amb les condicions que 
establixca la comissió.

4. Memòria

La comissió, en aquells casos en què la plaça que calga cobrir 
interinament  es  corresponga  amb  la  de  grup  A,  exigirà  als 
aspirants que presenten una memòria del treball que s'hi ha de 
fer, que es podrà valorar amb un màxim de 3 punts.


