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Estimat/ades amics/gues: s'han publicat en el DOGV, les

resolucions referents a Concurs - Oposició i Concurs de trasllats a

baix desenvolupades. 

Recomanem la lectura completa de les resolucions.

A continuació, teniu els enllaços:

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

F.E. EN RADIODIAGNÒSTIC torn lliure

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició de la categoria de
facultatiu o facultativa especialistes en radiodiagnòstic d'institucions sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa
pública la resolució definitiva del concurs oposició, per torn lliure, convocat mitjançant
Resolució de 24 d'octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i
Econòmics. [2019/2398]

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2398.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

F.E. RADIODIAGNÒSTIC Promoció interna.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició de la categoria de
facultatiu o facultativa especialistes en radiodiagnòstic d'institucions sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa
pública la resolució definitiva del concurs oposició, per torn de promoció interna,
convocat mitjançant Resolució de 24 d'octubre de 2016, del director general de
Recursos Humans i Econòmics. [2019/2400]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2400.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

https://www.simap-pas.es/
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2400.pdf
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F.E. OFTALMOLOGIA torn lliure

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició de facultatiu o
facultativa especialistes en oftalmologia d'institucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució
definitiva del concurs oposició, per torn lliure, convocat mitjançant Resolució de 25 de
novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics.
[2019/2401]

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2401.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

F.E. OFTALMOLOGIA promoció interna

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició de facultatiu
especialista d'oftalmologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del
concurs oposició del torn de promoció interna convocat mitjançant Resolució de 25 de
novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics.
[2019/2403]

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2403.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

F.E. NEUROCIRURGIA torn lliure

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 5 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició de facultatiu o
facultativa especialistes en neurocirurgia d'institucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució
definitiva del concurs oposició, per torn lliure, convocat mitjançant Resolució de 8 de
maig de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2019/2397]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2397.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

INFERMER O INFERMERA DE SALUT PÚBLICA torn lliure

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2403.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2401.pdf


RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició d'infermer o
infermera de salut pública (A2-S03-01) d'institucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució
definitiva del concurs oposició del torn lliure convocat mitjançant Resolució de 15 de
desembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics.
[2019/2405]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2405.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS OPOSICIÓ

VETERINARI O VETERINÀRIA DE SALUT PÚBLICA torn lliure

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del tribunal del concurs oposició de veterinari o
veterinària de salut pública (A1-SO3-07) d'institucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució
definitiva del concurs oposició, per torn lliure, convocat mitjançant Resolució de 15 de
desembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics.
[2019/2349]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2349.pdf

CORRECCIÓ D'ERRORS. CONCURSE OPOSICIÓ
RESOLUCIÓ PROVISIONAL. 

TREBALLADOR O TREBALLADORA SOCIALS promoció interna

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 19 de febrer de 2019, del tribunal del
concurs oposició per a la provisió, pel torn de promoció interna, de treballador o
treballadora socials d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs
oposició. [2019/2445]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2445.pdf

CORRECCIÓ D'ERRORS. CONCURSE OPOSICIÓ RESOLUCIÓ
PROVISIONAL

TREBALLADOR O TREBALLADORA SOCIALS torn lliure 

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2445.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2349.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2405.pdf


Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 19 de febrer de 2019, del tribunal del
concurs oposició per a la provisió, pel torn lliure, de treballador o treballadora socials
d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició.

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2446.pdf

COMISSIONS D'AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DE DIVERSES
PLACES DE DIRECCIÓ DE CARÀCTER ASSISTENCIAL C HGUV

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General
Universitari de València, per la qual es determina la composició nominal de les
comissions d'avaluació de l'exercici de diverses places de direcció de caràcter
assistencial del Consorci Hospital General Universitari de València, corresponents a la
convocatòria CM/03/2006. [2019/2343]

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/12/pdf/2019_2343.pdf

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

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

UNEIX-TE A NOSALTRES

  SIMAP-PAS   SOM COMPANYS    
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