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1 - RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS
FE OTORINOLARINGOLOGIA

FE ONCOLOGIA MÈDICA

Benvolguts  amics  i  amigues:  avui  s'ha  publicat  en  el  DOGV  la
resolució provisional del concurs de trasllats, vistes les places sol·licitades
pels concursants i segons l'ordre final aconseguit.

Els aspirants disposaran d'un termini de 15 dies hàbils, explicats des
de l'endemà al  de publicació de la present resolució,  per  a formular  les
reclamacions que estimen oportunes contra la resolució provisional.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de
facultatiu o facultativa especialista en Otorinolaringologia d'institucions sanitàries depenents de
la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  per  la  qual  es  fa  pública  la  resolució
provisional del concurs de trasllats convocat mitjançant Resolució de 27 d'octubre de 2017, del
director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/7678]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/2018_7678.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de
facultatiu o facultativa especialista en Oncologia Mèdica d'institucions sanitàries depenents de
la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  per  la  qual  es  fa  pública  la  resolució
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provisional del concurs de trasllats convocat mitjançant Resolució de 21 de setembre de 2017,
del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8130]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/2018_8130.pdf

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

CELADOR I CELADORA

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual
s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició pel
torn lliure  per  a  la  provisió de vacants  de celador  o celadora d'institucions sanitàries  de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/8047]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/2018_8047.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual
s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició pel
torn  de  promoció  interna  per  a  la  provisió  de  vacants  de  celador  o  celadora  d'institucions
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/8048]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/2018_8048.pdf

3 - CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A la PROVISIÓ DE LA PLACES
DE CÀRRECS DIRECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA
RIBERA.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/03/pdf/docv_8374.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. 
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