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CONCURS OPOSICIÓ: RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL
CONCURS OPOSICIÓ.

TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA

METGE/SSA de la UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ A domicili
FE EN PSICOLOGIA CLÍNICA

Estimats/des amics/gues: hui s'ha publicat en el DOGV la resolució

per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició de

facultatiu o facultativa especialista en medicina nuclear.

Finalitzada la fase d'oposició i la fase de concurs, es publica la

relació d'aspirants que han arribat fins a aquest punt del procés selectiu,

especificant la puntuació obtinguda en cada fase i segons l'ordre final

aconseguit, amb caràcter de resolució provisional del concurs oposició pel

torn lliure.

Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats

des de l'endemà al de publicació de la present resolució, per a realitzar les

al·legacions que estimen pertinents relatives a la puntuació obtinguda en la

fase de concurs. 

Recomanem la lectura completa de la resolució.

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


A continuació, teniu els enllaços:

METGE/SSA de la UHD                      PROMOCIÓ INTERNA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la 
provisió, per promoció interna, de metge o metgessa de la unitat d'hospitalització  a 
domicili 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. 
[2018/10494]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10494.pdf

METGE/SSA de la UHD                 TORN LLIURE

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la 
provisió, per torn lliure, de metge o metgessa de la unitat d'hospitalització a domicili 
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. 
[2018/10496]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10496.pdf

FE EN PSICOLOGIA CLÍNICA           TORN LLIURE

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la 
provisió, per torn lliure, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica 
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. 
[2018/10585]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10585.pdf

FE EN PSICOLOGIA CLÍNICA                 PROMOCIÓ INTERNA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la 
provisió, per promoció interna, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia 
clínica 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. 
[2018/10587]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10585.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10496.pdf


htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10587.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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