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

ACCÉS LLIURE I DE PROMOCIÓ INTERNA

PEDIATRA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA

Benvolguts amics: avui s'ha publicat en el DOGV la Resolució per la qual
s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos en el concurs-oposició
per a la provisió de vacants, tant en el torn d'accés lliure com el de promoció
interna, de diferents categories d'institucions sanitàries de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, una vegada finalitzat el termini d'esmena de
defectes d'admissió

Els llistats es troben en l'ANNEX I.

Ací teniu els enllaços i les dates d'examen:

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2018, del director general de Recursos Humans
i Econòmics, per la qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs-oposició pel torn d'accés lliure per a la
provisió de vacants de pediatra d'equip d'atenció primària d'institucions
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/1562]

Les persones admeses a la realització de l'exercici queden convocades en el
lloc, data i hora següents: 

Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Avinguda de Fernando
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifici d'adreça, administració i docència. Planta
baixa i soterrani. 46026 València. 

Data: 22 d'abril de 2018. Hora: 12.00 hores.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1562.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2018, del director general de Recursos Humans
i Econòmics, per la qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs-oposició pel torn de promoció interna per a la
provisió de vacants de pediatra d'equip d'atenció primària d'institucions
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/1560]
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Les persones admeses a la realització de l'exercici queden convocades en el
lloc, data i hora següents: 

Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Avinguda de Fernando
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifici d'adreça, administració i docència. Planta
baixa i soterrani. 46026 València 

Data: 22 d'abril de 2018. Hora: 12.00 hores.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1560.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2018, del director general de Recursos Humans
i Econòmics, per la qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs-oposició pel torn d'accés lliure per a la
provisió de vacants de tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica
d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
[2018/1563]

Les persones admeses a la realització de l'exercici queden convocades en el
lloc, data i hora següents: 

Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Avinguda de Fernando
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifici d'adreça, administració i docència. Planta
baixa i soterrani. 46026 València. 

Data: 22 d'abril de 2018. Hora: 09.00 hores

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1563.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2018, del director general de Recursos Humans
i Econòmics, per la qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs-oposició pel torn de promoció interna per a la
provisió de vacants de tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica
d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
[2018/1557]

Les persones admeses a la realització de l'exercici queden convocades en el
lloc, data i hora següents: 

Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Avinguda de Fernando
Abril Martorell, 106. Torre H - Edifici d'adreça, administració i docència. Planta
baixa i soterrani. 46026 València 

Data: 22 d'abril de 2018. Hora: 09.00 hores

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/21/pdf/2018_1557.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. 
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