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Oposicions: Informacions generals

Oposicions: Informacions generals
Acord marc que estableix les convocatòries d'oposicions ﬁns
el 2020
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de
trabajo.

Darreres novetats sobre oposicions
Últimes notícies publicades al nostre web:
Oposicions 2019: Tauler de l'aspirant (15/06/2019 11:57)
Oposicions 2019: distribució dels aspirants admesos per especialitat i tribunal (03/06/2019
13:39)
Oposicions 2019: publicats els criteris de correcció d'algunes especialitats (24/05/2019 19:18)
Oposicions 2019: llista deﬁnitiva d'admesos i exclosos (23/05/2019 13:09)
Oposicions 2019: composició de les comissions de selecció (23/05/2019 13:07)
Oposicions 2019 CF: el Departament modiﬁca el redactat del seu canvi interpretatiu
(09/05/2019 11:51)
Resum de les Meses sectorials de 2 i 3 de maig de 2019: adjudicacions provisionals, IOC, ...
(06/05/2019 14:36)
Oposicions 2019: nomenament dels tribunals (03/05/2019 08:49)
Oposicions 2019 CF: Canvi d'interpretació del Departament (29/04/2019 14:04)
Oposicions 2019: ràtio d'admesos provisionals del torn lliure (28/02/2019 20:18)
Més...

Procediment previst segons la normativa vigent a partir del
curs 2018-2019
Procediment selectiu establert segons el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se
modiﬁca el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se reﬁere la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se reﬁere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
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Temaris vigents
Temaris vigents (pàgina del Departament)
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