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BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

OBERT TERMINI PER A INSCRIPCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS
FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

Ahir 13 de febrer es va publicar en la pàgina web del Consorci Hospital General 
Universitari de València (CHGUV) la RESOLUCIÓ del Director Gerent per la qual s'obri 
termini per a actualització de mèrits i inscripció de nous/as aspirants de la borsa 
d'ocupació temporal de FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA del 
CHGUV. No està prevista l'actualització en altres especialitats.

Termini de sol·licitud: 10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació, açò és fns al 27 
de febrer de 2018.

Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General del CHGUV (9 a 14 hores de 
dilluns a divendres) i altres mitjans previstos per la legislació vigent. La sol·licitud haurà
d'anar acompanyada de la documentació, original o fotocòpia degudament 
compulsada, que acredite complir els requisits així com els mèrits que es vulguen fer 
valdre, excepte el corresponent a la nota de l'últma OPE del Consorci que es valorarà 
d'ofci (apartat 11.1.B del barem). 

Aquest és el link a la resolució, que també conté el formulari de sol·licitud i 
autobarem
htps://chguv.san.gva.es/documents/10184/562509/PRIMERA+ACTUALIZACI%C3%93N+BET-01-16-+Psicolog
%C3%ADa+Cl%C3%ADnica.pdf/ee12fd62-25a5-4db5-83d2-18300a6eac9e

El barem és el corresponent a l'art. 11.1 de les Normes reguladores per a la 
contractació de durada determinada del CHGUV, que podeu trobar en aquest altre link
htps://chguv.san.gva.es/documents/10184/574425/Normas+reguladoras+de+la+bolsa+de+trabajo+2
016.pdf/512bd34a-e0aa-4aaf-a82c-804758e7ccb5 

La data límit dels mèrits a baremar és la data de publicació de la convocatòria 
en el tauler d'anuncis i la web del CHGUV, açò és el 13 de febrer.

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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