
 

 

RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions 
del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual 
es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives 
per a la contractació de personal laboral fix de l'entitat en els llocs de treball de 
TÈCNIC/A JURÍDIC/A (convocatòria 01/2021), corresponent a l'oferta pública 
d'ocupació de la Corporació per a 2019. 

D'acord amb el que es preveu en les bases 6 i 13 de la convocatòria 01/2021-CVMC, 
publicada en el DOGV 9074, de 03.05.2021, resolc: 

Primer: Publicar la llista provisional de persones admeses i excloses, que es presenta en 
l'annex d'aquesta resolució, a través del portal d'Ocupació Pública de la seu electrònica 
de la Generalitat <http://sede.gva.es>. 

Segon: Les persones aspirants podran, en cas d'error, exclusió o de no figurar en la 
relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els 
defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que 
creguen oportú fer-hi en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de 
la publicació a què es refereix l'apartat anterior. 

La formulació d'esmenes o al·legacions es realitzarà  a través del tràmit telemàtic obert 
a aquest efecte en el portal d'Ocupació Pública de la seu electrònica de la Generalitat 
<http://sede.gva.es>. Es podrà accedir a aquest tràmit mitjançant el buscador 
d'Ocupació Pública, descripció: 01/2021-CVMC i a través de l'accés disponible en apartat 
de Selecció de Personal del lloc web de la CVMC (https://www.cvmc.es/seleccio-de-
personal). 

Burjassot, 10 de setembre de 2021 

La vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector: Mar Iglesias García 
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Annex: LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 

Convocatòria: 01/2021 

 

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES 
 

DNI Cognoms Nom 
*****86H BLANCO GINER PATRICIA 
*****88B GUERRERO ORIOLA MARIA AMPARO 
*****84N GUIRALT GOMAR MARIA JOSE 
*****51J JOVANI MARTINEZ LAURA 
*****55T MAÑES CERVERA MARIA LUISA 
*****89B PARDO PEREZ VIOLETA 
*****20Y PARRA CAMPANON ISMAEL DAVID 
*****13L SENA SERRANO AMPARO 
*****73M URREA TURNER CARLOS 
*****70K ZAFRILLA MARTINEZ SARAI 

 

 

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES  

No hi ha cap sol·licitud exclosa. 
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