
 

SIMAP-PAS         
                       

        www.simap.es   www.simap-pas.es                                  28 de maig de 2018

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

PROMOCIÓ INTERNA
TÈCNIC O TÈCNICA D'INFORMÀTICA 

ANALISTA PROGRAMADOR I DE SISTEMES
METGE O METGESSA DE FAMÍLIA D'EQUIP D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

INFERMERA O INFERMER OBSTÉTRICA-GINECOLÓGICA/O
TÈCNIC O TÈCNICA EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Avui s'ha publicat en el DOGV la Resolució per la qual s'aprova
el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos en el concurs-
oposició per a la provisió de vacants, tant en el torn d'accés lliure 
com el de promoció interna, de diferents categories d'institucions 
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una 
vegada finalitzat el termini d'esmena de defectes d'admissió

Els llistats es troben en l'ANNEX I.

Ací teniu els enllaços. En cada resolució podreu trobar les 
dates i horari dels exàmens.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director 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 tècnic o tècnica 
d'informàtica d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. [2018/5112]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5112.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-
oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica 
d'informàtica d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. [2018/5113]
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https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5113.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició 
pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants d'analista programador i de 
sistemes d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
[2018/5114]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5114.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-
oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants d'analista programador o 
programadora i de sistemes d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. [2018/5115]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5115.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director 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 metge o 
metgessa de família d'equip d'Atenció Primària d'institucions sanitàries de la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/5117]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5117.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-
oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants de metge o metgessa de 
família d'equip d'Atenció Primària d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. [2018/5118]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5118.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director 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 d'infermer o 
infermera obstétrico-ginecológico d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. [2018/5120]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5120.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-
oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants d'infermer o infermera 
obstétrico-ginecológico d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública. [2018/5122]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5122.pdf



Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el 
concurs-oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de tècnic o 
tècnica en cures auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/5126]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5126.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2018, del director general de Recursos Humans, per la 
qual s'aprova el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el 
concurs-oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica en cures
auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública. [2018/5129]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5129.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. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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