
 
SIMAP-PAS         

                        

        www.simap.es   www.simap-pas.es                                 25 de setembre de 2018

RECORDATORI: COMISSIÓ ASSESSORA DE
SELECCIÓ I PROVISIÓ

___________________________

NOTA final sobre la resolució del concurs-oposició en el torn de Promoció 
Interna de Neurologia i Urologia: cap/a aspirant presentat/a.

Estimats/des amics/gues: com ja us informem àmpliament en
l'enviament del 3 de setembre de 2018, 

http://www.simap.es/documentos/comision_asesora_selecc_prov_cast.pdf

el 29 d'agost es va publicar en DOGV l'Ordre 5/2018, de 20 d'agost, de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la
composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s'estableixen
mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i
provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

Segons informació de la pròpia Conselleria, en breu es constituirà la
Comissió Assessora, òrgan col·legiat de caràcter permanent i consultiu, per
a dotar de major transparència, eficàcia i seguretat als processos de
Selecció i Provisió. Composta, de forma paritària, per representants de
l'administració i de les organitzacions sindicals amb representació en Taula
Sectorial i es garantirà la paritat entre dones i homes.

La presidenta serà Susana Cabareda i el secretari Rafael Juesas.

Us recordem que quan es constituïsca es procedirà a convocar,
mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat,
l'obertura dels diferents col·legis per a cada categoria i especialitat. La
inscripció en aquests col·legis es realitzarà, en principi, de forma
telemàtica, per a aquells professionals interessats a formar part dels
mateixos i que complisquen els següents requisits:

- Personal estatutari del Sistema Valencià de Salut, empleat
públic fix, en un grup de titulació de nivell acadèmic igual o superior
a la requerida per a les places oferides. (excepte personal d'elecció o

http://www.simap.es/
http://www.simap.es/documentos/comision_asesora_selecc_prov_cast.pdf
http://www.simap-pas.es/


de designació política, personal temporal i eventual no podrà formar
part d'aquests òrgans col·legiats).

La pertinença a aquests òrgans col·legiats serà sempre a títol
individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per
compte de ningú.

- Voluntat de pertànyer a aquest col·legi.

- Grau II o superior de carrera o desenvolupament professional.

Les persones que formen part dels òrgans col·legiats, excloent la
presidència i secretaria, seran designades per sorteig, realitzat per la
Comissió Assessora de Selecció i Provisió, entre els qui integren aquest
col·legi.

De no existir personal voluntari suficient per a una categoria i, si
escau, especialitat determinada en el col·legi corresponent, les persones
restants seran designades per l'òrgan competent en matèria de personal.

Quan tinguem alguna notícia, us informarem del procediment.

---------------------------------------------------------------

NOTA: La resolució del concurs-oposició en el torn de Promoció Interna 
de Neurologia i Urologia va mostrar que no va haver-hi cap aspirant 
presentat/a.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11797.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/18/pdf/2017_11538.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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