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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de juny de 
2022, del director general de Funció Pública, per la qual 
s’eleva a definitiva la llista provisional de persones adme-
ses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa 
pública la data de celebració del primer exercici, per a 
la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 
153/18, pertanyents al cos superior de gestió en engi-
nyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la 
Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, correspo-
nents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a perso-
nal de l’Administració de la Generalitat. [2022/5390]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de junio 
de 2022, del director general de Función Pública, por la 
cual se eleva a definitiva la lista provisional de perso-
nas admitidas y excluidas para las pruebas selectivas de 
acceso, y se hace pública la fecha de celebración del pri-
mer ejercicio, para la cobertura de los puestos ofrecidos 
mediante la convocatoria 153/18, pertenecientes al cuerpo 
superior de gestión en ingeniería técnica en informática 
de la Administración de la Generalitat, A2-02, turno de 
promoción interna, correspondientes a la oferta de empleo 
público de 2018 para personal de la Administración de la 
Generalitat. [2022/5390]

Se ha advertido un error en la publicación del título, en la versión en 
valenciano, de la Resolución de 2 de junio de 2022, del director general 
de Función Pública, por la cual se eleva a definitiva la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas para las pruebas selectivas de acceso, y se 
hace pública la fecha de celebración del primer ejercicio, para la cobertura 
de los puestos ofrecidos mediante la convocatoria 153/18, pertenecientes 
al cuerpo superior de gestión en ingeniería técnica en informática de la 
Administración de la Generalitat, A2-02, turno de promoción interna, 
correspondientes a la oferta de empleo público de 2018 para personal de 
la Administración de la Generalitat, publicada en el DOGV número 9357, 
de 8 de junio de 2022, por lo que se publica nuevamente.

«RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció 
Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones 
admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública 
la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs 
oferits mitjançant la convocatòria 153/18, pertanyents al cos superior 
de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la 
Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta 
d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la 
Generalitat.»  

S’ha advertit un error en la publicació del títol, en la versió en 
valencià, de la Resolució de 2 de juny de 2022, del director general 
de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional 
de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es 
fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura 
dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 153/18, pertanyents al cos 
superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Adminis-
tració de la Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents 
a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració 
de la Generalitat, publicada en el DOGV número 9357, de 8 de juny de 
2022, per la qual cosa es publica novament.

«RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció 
Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones 
admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública 
la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs 
oferits mitjançant la convocatòria 153/18, pertanyents al cos superior 
de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la 
Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta 
d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la 
Generalitat.»
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