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Estmats/ades amics/gues: s'han publicat en la pàgina web de la

Conselleria de Sanitat els llistats de diferents exercicis, segons l'annex

adjunt a cada resolució.

Us recomanem la lectura completa de les resolucions.

A contnuació, teniu els enllaços..

OPEs

Resultats provisionals i full d’ anotacions:

TÈCNIC ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA. 

Torn lliure.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TEAP_libre_RES_AP_SU_PLANILLA_R

ES_DEF.pdf

S'obri termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Resultats provisionals i full d’ anotacions:

TÈCNIC ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA. 

Promoció interna. 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TEAP_prom_interna_RES_AP_SU_PL

ANILLA_RES_DEF.pdf

S'obri termini de 10 dies per a presentar al·legacions.
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CONCURS DE TRASLLATS

Es declara desert:

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN RADIOTERÀPIA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la 

qual es declara desert el concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica 

especialista en radioteràpia d'insttucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 17 de novembre de 2017, del director 

general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8704]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/21/pdf/2018_8704.pdf

Adjudicació definitiva:

TÈCNIC/A D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la 

qual es publica l'adjudicació defnitva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de 

tècnic o tècnica d'emergències sanitàries d'insttucions sanitàries dependents de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 17 de novembre de 2017, del 

director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8703]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/21/pdf/2018_8703.pdf

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

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

UNEIX-TE A NOSALTRES
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