
 
SIMAP-PAS         

                                  

        www.simap.es   www.simap-pas.es                                 11 de juny de 2018

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS
FED METGE/SSA D'UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

FED CIRURGIA GENERAL I DE L'APARELL DIGESTIU
FED GERIATRIA

FED RADIODIAGNÓSTIC

Estimats/des amics/gues: 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 7 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de metge
o metgessa d'unitat d'hospitalització a domicili d'insttucions 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 24 de novembre de 2017, del
director general de Recursos Humans i Econòmics. 

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5595.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de
facultatu o facultatva especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestu d'insttucions
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 20
d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/5598]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5598.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de
facultatu o facultatva especialista en Geriatria d'insttucions 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 21 de novembre de 2017, del
director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/5600]

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5600.pdf
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de
facultatu o facultatva especialista en Radiodiagnóstco d'insttucions 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 17 d'octubre de 2017, del
director general de Recursos Humans i Econòmics. 

htps://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5607.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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