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CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A PLACES
DEL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE

VALÈNCIA (CHGU) OPE 2016-2017
METGE O METGESSA D'HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA

METGE O METGESSA D'URGÈNCIA HOSPITALÀRIA
FACULTATIUS O FACULTATIVES ESPECIALISTES

INFERMER O INFERMERA
INFERMER/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA)

FISIOTERAPEUTA
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA
TÈCNIC O TÈCNICA ESPECIALISTA EN LABORATORI

TÈCNIC O TÈCNICA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
TÈCNIC O TÈCNICA EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

CELADOR O CELADORA
TÈCNIC/A DE DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR NO ASSISTENCIAL
TÈCNIC O TÈCNICA MITJÀ

AUXILIAR ADMINISTRATIU O AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Estimats/des amics/gues: avui s'ha publicat en el DOGV les 
resolucions de diferents convocatòries de proves selectives per a la 
cobertura de places del Consorci Hospital General de València, emanades 
de l'oferta d'ocupació pública de 2017, que també inclou les oferides en 
l'OPE de 2016.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant la Presidència del CHGUV en 
el termini d'un mes a explicar des de l'endemà al de la seua publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV),

Les persones interessades disposen d'un model oficial de sol·licitud 
en suport informàtic que s'emplenarà a través de la pàgina web corporativa 
del CHGUV:

http://chguv.san.gva.es/empleopublico

http://www.simap.es/
http://chguv.san.gva.es/empleopublico
http://www.simap-pas.es/


d'acord amb les instruccions informatives corresponents que es trobaran 
disponibles en aquesta pàgina. Les dades consignades per cada persona.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils 
explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Si l'últim dia de 
termini fóra inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent: 
llavors, el termini de presentació és fins al dia15 de juny, divendres, inclòs.

En els diferents annexos disposeu de la informació necessària:

ANNEX I: Bases específiques
ANNEX II: Temari 

Bloc 1. Coneixements generals
Bloc 1. A. Coneixements generals: normativa, 
organització i gestió

Bloc 1. A.1. Normativa general
Bloc 1. A.2. Normativa sanitària

Bloc 1.B. Coneixements generals: sistemes d'informació
Bloc 2. Coneixements específics de la categoria.

ANNEX III: barem de mèrits.

Ací teniu la distribució de places de les diferents categories i el 
desglossament de les oferides per a facultatius/as especialistes.

SUMA OEP 2016 I 2017

TORN LLIURE
TORN DIVERSITAT

FUNCIONAL

TORN
PROMOCIÓ

INTERNA
TOTAL

FACU LTATIUS/VES ESPECIALISTES 44 2 0 46

METGES/SSES D'UNITAT 
HOSPITALIZACION DOMICILIÀRIA

4 0 0 4

METGES/SSES D’URGÈNCIA 
HOSPITALÀRIA

7 0 2 9

INFERMER/A 33 2 30 65

FISIOTERAPEUTA 0 0 2 2

MATRO/NA 1 0 2 3

TÈCNIC/A MITJÀ 0 0 2 2

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
ANATOMIA PATOLOGIA

4 1 0 5

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DOCUMENTACION CLINICA

0 0 2 2



TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
RADIODIAGNOSTICO

5 1 2 8

TÈCNIC/ASUPERIOR NO 
ASSISTENCIAL

2 0 1 3

TÈCNICS/ES ESPECIALISTES 
LABORATORI

4 1 4 9

AUXILIAR ADMINISTRATIU 9 1 4 14

AUXILIAR ADMINISTRATIU 39 4 14 57

CELADOR/A 34 2 0 36

TOTALS 186 14 65 265

FACULTATIUS/AS ESPECIALISTES

OEP 2016-2017

TORN LLIURE
TORN

DIVERSITAT
FUNCIONAL

TOTAL

Alergología 1  1

Anàlisis Clíniques 1  1

Anatomia Patològica 1  1

Anestesiologia i Reanimació 11 1 12

Aparell digestu 1  1

Cardiologia 1  1

Cirurgia General i de l'A. Digestu 4  4

Cirugía Oral y Maxilofacial 1  1

Cirurgia Oral i Maxilofacial 2  2

Farmàcia Hospitalària 1  1

Hematologia i Hemoteràpia 2 1 3

Medicina Interna 2  2

Pneumologia 2  2

Obstetrícia i Ginecologia 4  4

Ofalmologia 3  3

Oncologia 1  1

Pediatria i les seues Àrees 
específques 2  2

Psicologia Clínica (Unitat 1  1



d'Hospitalització Domiciliària))

Radiodiagnóstc 2  2

Urologia   1

TOTAL F. Especialistes   46

En el cas que les vacants reservades a persones amb diversitat 
funcional no siguen cobertes, s'acumularan a les convocades pel torn lliure, 
mentre que les vacants reservades al torn de promoció interna que no 
siguen cobertes no s'acumularan a les convocades pel torn lliure.

I ací els enllaços:

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A/subgrup A1, metge o metgessa d'hospitalització 
domiciliària, i s'aproven les seues bases específiques (CO/21/17), en el marc de l'oferta 
d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4688]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4688.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A/subgrup A1, de metge o metgessa d'urgència 
hospitalària, i s'aproven les seues bases específiques (CO/22/17), en el marc de les 
ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4689]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4689.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A/subgrup A2, d' infermer o infermera especialista en 
infermeria obstetricoginecològica (comare), i s'aproven les seues bases específiques 
(CO/25/17), en el marc de l'oferta d'ocupació pública 2016 d'aquesta entitat. 
[2018/4694]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4694.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4689.pdf


RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV) per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup C, subgrup C1, tècnica o tècnic especialista en Anatomia 
Patològica i s'aproven les bases específiques (CO/26/17), en el marc de l'Oferta 
d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4695]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4695.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen pel torn de promoció 
interna proves selectives d'accés de personal a places del grup C, subgrup C1, de tècnic 
o tècnica de documentació sanitària, i s'aproven les seues bases específiques 
(CO/27/17), en el marc de l' oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. 
[2018/4696]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4696.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup C/subgrup C1, de tècnic o tècnica especialista de 
laboratori (TEL), i s'aproven les seues bases específiques (CO/28/17), en el marc de la 
oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4697]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4697.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup C/subgrup C2, de tècnic o tècnica en cures auxiliars 
d'infermeria, i s'aproven les seues bases específiques (CO/30/17), en el marc de les 
ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4699]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4699.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup C/subgrup C1, de tècnic o tècnica especialista de 
radiodiagnòstic (TER), i s'aproven les seues bases específiques (CO/29/17), en el marc 
de l' oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4698]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4698.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4698.pdf


Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup AP, zelador o zeladora, i s'aproven les seues bases 
específiques (CO/31/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 
d'aquesta entitat. [2018/4700]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4700.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A, subgrup A1, tècnic o tècnica superior no assistencial i 
s'aproven les seues bases específiques (CO/32/17), en el marc de l'oferta d'ocupació 
pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4701]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4701.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen pel torn de promoció 
interna proves selectives d'accés de personal a places del grup A, subgrup A2, tècnic o 
tècnica mitjà, i s'aproven les seues bases específiques (CO/33/17), en el marc de l' oferta
d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4702]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4702.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup C/subgrup C2, d'auxiliar administratiu o auxiliar 
administrativa, i s'aproven les seues bases específiques (CO/34/17), en el marc de l' 
oferta d'ocupació pública 2017 d'aquesta entitat. [2018/4703]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4703.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A, subgrup A1, facultatiu o facultativa especialista, i 
s'aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016
i 2017 d'aquesta entitat. [2018/4713]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4702.pdf


http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4713.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A, subgrup A2, fisioterapeuta, i s'aproven les seues bases 
específiques (CO/24/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i 2017 
d'aquesta entitat. [2018/4692]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4692.pdf

Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés 
de personal a places del grup A/subgrup A2, d'infermer o infermera, i s'aproven les 
seues bases específiques (CO/23/17), en el marc de les ofertes d'ocupació pública 2016 i
2017 d'aquesta entitat. [2018/4690]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/18/pdf/2018_4690.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

 SIMAP-PAS   SOM COMPANYS    
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