
Acadèmia Valenciana de la Llengua Acadèmia Valenciana de la Llengua
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de setembre 
del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, per la qual es convoca un concurs de mèrits 
per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionari-
al, sector administració especial, grup B (concurs 3/2008), 
publicada en el DOCV número 5857, de 25 de setembre 
del 2008. [2008/11173]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de sep-
tiembre de 2008, de la Presidencia de la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, por la que se convoca un concurso 
de méritos para la provisión de cuatro puestos de natura-
leza funcionarial, sector administración especial, grupo B 
(concurso 3/2008), publicada en el DOCV número 5857, 
de 25 de septiembre de 2008. [2008/11173]

S’ha advertit una errada en la convocatòria del concurs de mèrits 
per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionarial, sector 
administració especial, grup B (concurs 3/2008), publicada en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana número 5857, de 25 de setembre de 
2008, que consistix en l’omissió de l’annex que conté el model de sol-
licitud de participació.

Per a esmenar esta errada, es publica a continuació el model de 
sol·licitud.

S’obri un nou termini de presentació de sol·licituds de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’esta correcció en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 25 de setembre de 2008.– La presidenta: Ascensió Figue-
res Górriz.

Se ha advertido un error en la convocatoria del concurso de méri-
tos para la provisión de cuatro puestos de naturaleza funcionarial, 
sector administración especial, grupo B (concurso 3/2008), publicada 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5857, de 25 de 
septiembre de 2008, que consiste en la omisión del anexo que contiene 
el modelo de solicitud de participación.

Para corregir este error, se publica a continuación el modelo de 
solicitud.

Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 15 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
corrección en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 25 de septiembre de 2008.– La presidenta: Ascensió 
Figueres Górriz.
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          SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS DE MÈRITS CONVOCATS 

A DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Data i número de la resolució de convocatòria en què es participa Llocs a què es presenta (núm. del lloc; l'orde indica preferència)

B DADES DEL SOL·LICITANT
Cognoms Nom DNI/NRP

Domicili Municipi

Província Codi Postal Telèfons Correu electrònic

Relació professional amb la Generalitat Lloc de treball ocupat en l'actualitat (si n'hi ha)

C RELACIÓ DE DOCUMENTS ORIGINALS, CÒPIES COMPULSADES O CERTIFICATS QUE S'HI ADJUNTEN 

D OBSERVACIONS

La persona que firma demana a l'AVL que s'admeta la present sol·licitud i la documentació que l'acompanya al concurs de mèrits esmentat.

_____________________ , ___ d__________ de 200

La persona interessada

Firma:

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per l’AVL, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu
per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades deCaràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

PER L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 

REGISTRE D'ENTRADA

Els espais grisos no s'han d'emplenar. Si  no disposeu d'espai suficient per al·legar tots els  mèrits, empleneu un altre full.
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