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LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS
ADMESES I EXCLOSES EN EL CONCURS-OPOSICIÓ PEL

TORN LLIURE PER A la PROVISIÓ DE VACANTS DE
CELADOR O CELADORA

Torn lliure i promoció interna

S'ha publicat avui en el DOGV la resolució de la Direcció general de
Recursos Humans en la qual aprova el llistat provisional d'aspirants
admesos i exclosos, que figura en l'annex I. Les persones aspirants podran,
en el cas d'error o exclusió, esmenar els errors en què hagen incorregut en
la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en
el termini de 10 dies hàbils explicats a partir del següent al de la publicació
d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. A
aquest efecte, es facilita model d'esmena que es reprodueix en l'annex II.

A continuació, els enllaços:

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Recursos Humans, per la qual 
s'aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició 
pel torn lliure per a la provisió de vacants de celador o celadora d'insttucions sanitàries de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/6021]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/21/pdf/2018_6021.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Recursos Humans, per la qual 
s'aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició 
pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de celador o celadora d'insttucions 
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/6022]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/21/pdf/2018_6022.pdf

Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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