Direcció General de Funció Pública
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 4 – pis 5è
Carrer de la Democràcia 77, 46018 València

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SUSPENSIÓ DELS PROCESSOS SELECTIUS

De conformitat amb el que es disposa en la mesura Setena “Proves selectives” de la Resolució de la
consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de mesures excepcionals a adoptar en els centres
de treball dependents de l'Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19 aprovada el 14 de
març de 2020, “les proves selectives dels processos en curs queden posposades pel temps que es
considere imprescindible, garantint-se en tot cas la continuïtat d'aquests”.
Per la seua part, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en la seua Disposició
addicional tercera apartat 1 que es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en
què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
En atenció a tot l’anterior, s’informa que qualsevol acte o tràmit relacionat amb els processos selectius
competència d’aquesta direcció general queden en suspens fins què les mesures citades anteriorment
es deixen sense efecte.
Les publicacions de convocatòries en el DOGV que hagen pogut tindre lloc després de l'entrada en
vigor de l'esmentada Resolució de 14 de març de 2020 obeïx a que algunes Resolucions s'havien
remés a publicar amb anterioritat a dita data. Sense perjuí de dita publicació, els procediments, actes i
tràmits relacionats amb els dits procediments queden així mateix suspesos, igual que la resta. Així, es
podrà comprovar que no s'ha habilitat el formulari corresponent en el portal de l'Administració de la
Generalitat http://sede.gva.es (Buscador d'Ocupació Pública) per a poder presentar les sol·licituds."

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS
De conformidad con lo dispuesto en la medida Séptima “Pruebas selectivas” de la Resolución de la
consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de medidas excepcionales a adoptar en los
centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo del COVID-19
aprobada el 14 de marzo de 2020, “las pruebas selectivas de los procesos en curso quedan pospuestas
por el tiempo que se considere imprescindible, garantizándose en todo caso la continuidad de los
mismos”.
Por su parte, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece en su Disposición
adicional tercera apartado 1 que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación
de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
En atención a todo lo anterior, se informa que cualquier acto o trámite relacionado con los procesos
selectivos competencia de esta dirección general quedan en suspenso hasta que las medidas citadas
anteriormente se dejen sin efecto.
Las publicaciones de convocatorias en el DOGV que hayan podido tener lugar después de la entrada en
vigor de la citada Resolución de 14 de marzo de 2020 obedece a que algunas Resoluciones se habían
remitido a publicar con anterioridad a dicha fecha. Sin perjuicio de dicha publicación, los procedimientos,
actos y trámites relacionados con dichos procedimientos quedan asimismo suspendidos, al igual que el
resto. Así, se podrá comprobar que no se ha habilitado el formulario correspondiente en el portal de la
Administración de la Generalitat http://sede.gva.es (Buscador de Empleo Público) para poder presentar
las solicitudes.

