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LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I
EXCLOSES EN EL CONCURS-OPOSICIÓ 

ACCÉS LLIURE I DE PROMOCIÓ INTERNA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 
TREBALLADOR O TREBALLADORA SOCIAL 

ADMINISTRATIU/A DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA 

Avui s'ha publicat en el DOGV la Resolució per la qual s'aprova el llistat
definitiu d'aspirants admesos i exclosos en el concurs-oposició per a la provisió
de vacants, tant en el torn d'accés lliure com el de promoció interna, de
diferents categories d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, una vegada finalitzat el termini d'esmena de defectes
d'admissió

Els llistats es troben en l'ANNEX I.

Ací teniu els enllaços amb les dates d'examen:

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per
la qual s’aprova la llista defnitva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel
torn d’accés lliure per a la provisió de vacants de tècnic/a especialista en documentació
sanitària d’insttucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/22/pdf/2018_2842.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per 
la qual s’aprova la llista defnitva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel 
torn de promoció interna per a la provisió de vacants de tècnic/a especialista en documentació
sanitària d’insttucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
[2018/2843]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/22/pdf/2018_2843.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per 
la qual s’aprova la llista defnitva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel 
torn d’accés lliure per a la provisió de vacants de treballador o treballadora social d’insttucions
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/22/pdf/2018_2872.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
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RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per 
la qual s’aprova la llista defnitva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel 
torn de promoció interna per a la provisió de vacants de treballador o treballadora social 
d’insttucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/2873]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/22/pdf/2018_2873.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per 
la qual s’aprova la llista defnitva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel 
torn de promoció interna per a la provisió de vacants d’administratu/va de la funció 
administratva d’insttucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
[2018/2874]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/22/pdf/2018_2874.pdf
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