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PLA D'ACCIONS FORMATIVES DE L'EVES PER A PERSONAL
INSTITUCIONS SANITÀRIES 2018
(PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL Al SERVEI DE LA
GENERALITAT)
A partir de DEMÀ SOBRI PERÍODE D'INSCRIPCIÓ Als CURSOS

CARRERA A VALÈNCIA EL DIUMENGE 27 MAIG, DIA D'EXÀMENS OPE

Benvolguts/des amics/gues: avui s'ha publicat en el DOGV la
Resolució de 21 de maig de 2018, de la Direcció general de Funció Pública,
per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del
personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2018.
S'estableix l'oferta d'accions formatives que integren el Pla de
formació de la Generalitat per a l'any 2018 (Pla IVAP, EVES, SAEI i
universitats), que es gestionarà durant enguany i que es convoca en els
annexos I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII d'aquesta resolució.
Els treballadors/as de l'àmbit sanitari disposen de les accions
formatives organitzades per l'EVES:
Podrà participar en els cursos relacionats en l'annex II el personal
d'institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o
en el qual es realitzen funcions de salut pública, adscrit a la Conselleria de
Sanitat, així com el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat,
independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els

requisits específics establits, si escau, per a cada curs. També podrà
participar en els cursos oferits per aquesta escola de formació el personal
sociosanitari gestionat per la Direcció general de Funció Pública
PLA DE FORMACIÓ DE L'EVES: Annex II.a), II.b) i II.c).
Les accions formatives que integren el Pla de formació 2018 de
l'EVES amb una primera convocatòria publicada en el mes de gener, a la
qual se sumisca aquesta segona convocatòria, s'ha elaborat a partir d'una
anàlisi prèvia de detecció de necessitats formatives en el qual han participat
les diferents Direccions generals, Departaments de la Salut i centres
supradepartamentales i està dirigit, segons marca la LLEI 8/2018, de 20
d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de
desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, al
personal d'institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut, és a dir,
aquell que depenga o es trobe adscrit a elles mitjançant vincle d'ocupació
amb l'administració pública, bé siga de naturalesa estatutària, funcionarial o
laboral. Integren el col·lectiu d'empleats públics del Sistema Valencià de
Salut, al fet que es refereix l'apartat anterior.
SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per a tots els plans de formació hauran de ser
presentades directament per les persones interessades, preferentment
mitjançant les pàgines d'internet, en les adreces que s'indiquen a
continuació, o, si escau, en qualsevol de les oficines i formes previstes en
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Respecte als cursos convocats per l'Escola Valenciana d'Estudis de la
Salut (EVES), hi haurà dues modalitats de presentació d'instàncies.
-

En el cas dels cursos convocats per l'EVES, podran realitzar-se un
màxim de sis accions formatives (màxim cinc de l'annex II.b) i una
de l'annex II.c).

-

Per als cursos de l'annex II.b), les sol·licituds es presentaran
mitjançant l'adreça d'internet http://www.eves.san.gva.es, on consten
les instruccions oportunes. Cada empleada o empleat públic podrà
sol·licitar un màxim de cinc propostes d'accions formatives de
l'annex II.b).

-

Respecte del curs «Inglés per als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2
segons el Marc europeu comú de referència. Curs de preparació (en
línia)», en els diversos nivells de l'annex II.c), es podrà sol·licitar
seguint les instruccions que en l'es especifiquen. Aquest curs no

computa a aquest efecte de petició del màxim nombre de cinc
accions formatives per a realitzar en el Pla de formació 2018.
-

Els cursos de formació general en prevenció de riscos laborals
tampoc computen a aquest efecte de petició d'un nombre màxim de 5
accions formatives a realitzar en el pla de formació de 2018.

-

Les places vacants dels cursos seran anunciades oportunament als
departaments de salut pertinents, per a ser cobertes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds pel que fa als cursos
convocats per l'EVES (annex II) serà de quinze dies hàbils a explicar des
de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV. Les
places vacants dels cursos de l'EVES que es produïsquen seran anunciades
oportunament als departaments de salut pertinents perquè siguen cobertes,
amb la finalitat d'optimitzar al màxim l'acció formativa.
El temps d'assistència presencial del personal als cursos per als quals
siguen seleccionats es considerarà temps de treball amb caràcter general
quan aquestes accions siguen coincidents amb l'horari de treball de
l'alumne o alumna. L'assistència estarà supeditada a l'adequada cobertura
de les necessitats del servei quan s'impartisquen, en tot o en part, en horari
de treball, i no serà objecte de recuperació. Les persones responsables dels
corresponents centres directius hauran de facilitar l'assistència. La
denegació del permís per part de la persona superior jeràrquica haurà de ser
motivada i notificada per escrit.
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció general de Funció Pública, per la
qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de
la Generalitat, per a l'any 2018. [2018/5069]
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/24/pdf/2018_5069.pdf
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Diumenge que ve se celebren exàmens de la fase d'oposició de l'OPE
de diferents categories. La convocatòria de carrera popular, amb la
presència prevista de corredors, públic, desviament de tràfic, etc. pot

interferir l'acostament als llocs de celebració dels exercicis, per la qual cosa
llancem aquest avís als interessats/as i adjuntem enllaç del recorregut.
La carrera començarà a la 9 hores en l'avinguda d'Aragó i la seua
finalització prevista és al voltant d les 12 hores
http://old.deportevalencia.com/uploads/carrera_evento_doc/462_recorrido.pdf

ULL: també hi ha un triatló popular en Pinedo.
EXÀMENS PREVISTOS
PROM.
117 ADMINISTRATIU/VA DE LA F. A.
INTERNA
TECNIC/A EMERGENCIE
694 LLIURE 10
SANITARIAS
PROM.
TECNIC/A EMERGENCIES
10
4
INTERNA
SANITARIAS

1.375

329
4

LLIURE

27/05/18
27/05/18

4 T.E. RADIOTERAPIA

27/05/18

PROM.
1 T.E. RADIOTERAPIA
INTERNA

27/05/18

2.157 LLIURE
42

27/05/18

20 FISIOTERAPEUTA

PROM.
7 FISIOTERAPEUTA
INTERNA

27/05/18

UNIVERSITAT
VALENCIA
UNIVERSITAT
VALENCIA
UNIVERSITAT
VALENCIA
UNIVERSITAT
VALENCIA
UNIVERSITAT
VALENCIA
UNIVERSITAT
VALENCIA

27/05/18 UNIVERSAT VALENCIA

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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