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Estmats/ades amics/gues: s'han publicat en el DOCV les resolucions

referents a OPEs i Concurs de Trasllats, a baix desenvolupades.

Us recomanem la lectura completa de les resolucions.

A contnuació, teniu els enllaços..

CONCURS DE TRASLLATS

Resolució provisional:

F.E. CIRUGÍA ORTOPÉDICA I TRAUMATOLOGÍA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de 

facultatu o facultatva especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'insttucions 

sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa 

pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 28 de 

setembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8842]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8842.pdf

S'obri termini de 15 dies hàbils per a formular reclamacions.

Resolució provisional:

F.E. BIOQUÍMICA CLÍNICA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

http://www.simap.es/
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8842.pdf
file:///C:%5CUsers%5CBMoreno.SIMAP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C2SUX6MCN%5Cwww.simap-pas.es


ESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de 

facultatu o facultatva especialista en Bioquímica Clínica d'insttucions sanitàries dependents 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució 

provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 21 de novembre de 2017, del 

director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8846]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8846.pdf

S'obri termini de 15 dies hàbils per a formular reclamacions.

Suspensió de l'efectivitat de la Resolució de 31/08/2018 

d'adjudicació definitiva:

F.E. MEDICINA INTERNA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la 

qual se suspén l'efectvitat de la Resolució de 31 d'agost de 2018, de la directora general de 

Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació defnitva del concurs de trasllats per a 

cobrir diverses places de facultatu o facultatva especialista en medicina interna d'insttucions 

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, i es 

retrotauen actuacions. [2018/8859]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8859.pdf

S'obri termini d'un mes per a formular recurs de reposició.

OPEs

Modificació de llocs de la prova:

CELADOR/A Turno libre / Promoción interna

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la 

qual es modifquen els llocs de realització de la prova inclosos en les resolucions de 31 de juliol 

de 2018, per les quals s'aprova el llistat defnitu de persones aspirants admeses i excloses en el

concurs oposició, tant pel torn d'accés lliure com de promoció interna, per a la provisió de 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8859.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8846.pdf


vacants de zelador o zeladora d'insttucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública. [2018/8856]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/26/pdf/2018_8856.pdf

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents

departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS

COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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