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Estimats/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:

 OPEs

 RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCURS OPOSICIÓ

F.E. MEDICINA INTERNA. Torn lliure.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la

provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes en medicina interna

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 de10 de març de 2017, del director general de

Recursos Humans i Econòmics. [2019/1962]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1962.pdf

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONCURS OPOSICIÓ

F.E. MEDICINA INTERNA. Promoció interna.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

https://www.simap-pas.es/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1962.pdf


RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la

provisió de places de facultatiu o facultativa especialistes de medicina interna

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 10 de març de 2017, del director

general de Recursos Humans i Econòmics. [2019/1963]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1963.pdf

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONCURS OPOSICIÓ

F.E. CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA. Torn lliure.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la

provisió per torn lliure, de facultatiu o facultativa especialistes en cirurgia ortopèdica i

traumatologia 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. [2019/1966]

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

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1966.pdf

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONCURS OPOSICIÓ

F.E. CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA. Promoció interna.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la

provisió, per torn de promoció interna, de facultatiu o facultativa especialistes en

cirurgia ortopèdica i traumatologia 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. [2019/1964]

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

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1964.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1964.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1966.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_1963.pdf


CONCURS DE TRASLLATS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA. CONCURS DE TRASLLATS

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la directora general de Recursos Humans,

per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir

diverses places de tècnic o tècnica especialista en Radiodiagnòstic d'institucions

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 [2019/2047]

Es podrà interposar recurs de reposició davant la directora general de Recursos

Humans, en el termini d'un mes.

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_2047.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    

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_2047.pdf

