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CONCURS OPOSICIÓ: RELACIÓ PROVISIONAL D'ASPIRANTS
APROVATS I SUSPESOS PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
ACONSEGUIDA.
TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA

METGE/SSA de FAMÍLIA DE EAP
INFERMER/A OBSTETRICGINECOLOGIC/A
Es publicar ahir en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat la
relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació
aconseguida, segons l'annex adjunt a cada resolució, una vegada resoltes
les al·legacions presentades contra el full d'anotacions de respostes.
També es publica el full d'anotacions definitiu de correcció de
l'exercici.

Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la publicació per a realitzar al·legacions excepte al
contingut i resposta de les preguntes, que ja han sigut objecte d'aquestes .
Data de publicació: 24 d'octubre de 2018
A continuació, teniu els enllaços:
METGE/SSA de FAMÍLIA DE EAP

TORN LLIURE

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_med_familia_eap_libre_res_ap_su_plan
illa_res_def.pdf

METGE/SSA de FAMÍLIA DE EAP

PROMOCIÓ INTERNA

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_med_familia_eap_prom_interna_res_ap
_su_planilla_res_def.pdf

INFERMER/A OBSTETRICGINECOLOGIC/A

TORN LLIURE

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_enf_obst_gine_libre_res_ap_su_planilla
_res_def.pdf

INFERMER/A OBSTETRICGINECOLOGIC/A

PROMOCIÓ INTERNA

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_enf_obst_gine_prom_interna_res_ap_s
u_planilla_res_def.pdf

CONCURS DE TRASLLATS: RESOLUCIÓ DEFINITIVA

CIRURGIA GENERAL I DE L'APARELL DIGESTIU
Avui s'ha publicat en el DOGV l'adjudicació definitiva del concurs
de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa
especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu d'institucions
sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Les destinacions adjudicades seran irrenunciables, llevat que aquesta
renúncia estiga motivada per l'obtenció de plaça en virtut de la resolució
d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra
Administració Pública.
Les persones concursants que obtinguen plaça hauran de cessar en la
seua plaça bàsica el 15 de novembre de 2018.

La presa de possessió de la nova plaça haurà d'efectuar-se dins dels
tres dies hàbils següents al del cessament, si la plaça és de la mateixa
localitat que la que exerceixen; en el termini de cinc dies hàbils, si és de
diferent localitat i del mateix departament de salut o departament limítrof;
en el termini de 10 dies hàbils si pertany a diferent localitat i departament
no limítrof, o en el termini d'un mes, si pertany a diferent servei de salut.
Recomanem la lectura completa de la resolució, en la qual es
descriuen diversos casos i supòsits de situacions administratives en relació
amb aquesta resolució.
El llistat definitiu s'inclou en l'annex de la resolució.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, 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 facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia General i de l'Aparell
Digestiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública, convocat per Resolució de 20 d'octubre de 2017, del director general de
Recursos Humans i Econòmics. [2018/9833]

41480
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/25/pdf/2018_9833.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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