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Correcció d'informació d'enviament anterior: contenia Reumatología en comptes
d'Urologia

CONCURS OPOSICIÓ: RELACIÓ DEFINITIVA D'ASPIRANTS APROVATS I
SUSPESOS PER ORDRE DE PUNTUACIÓ ACONSEGUIDA.

TORN LLIURE 

FED NEUROLOGIA
FED UROLOGIA

AUTOBAREM PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DELS GRUPS D I E

(PER A OPE 2005 CELADOR/A SENTÈNCIA TSJ)

CONCURS OPOSICIÓ: RELACIÓ DEFINITIVA D'ASPIRANTS
APROVATS I SUSPESOS PER ORDRE DE PUNTUACIÓ

ACONSEGUIDA.
TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA.

   FED NEUROLOGIA
FED UROLOGIA

Estimats/ades amics/gues: es va publicar ahir en la pàgina web de la
Conselleria  de  Sanitat  la  relació  DEFINITIVA  d'aspirants  aprovats  i
suspesos per l'ordre de puntuació aconseguida, segons l'annex adjunt a cada
resolució, una vegada vista les al·legacions presentades.

Els  aspirants que hagen superat  la fase d'oposició disposaran d'un
termini de  deu dies hàbils,  a comptar des de l'endemà a la publicació
d'aquesta resolució, per a presentar fotocòpia compulsada dels documents
acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs (annex II de la
convocatòria), així com l'imprès degudament emplenat de l'autobarem que
s'acompanya en aquest annex, havent-se de presentar tot açò en les unitats
de registre citades en la base 3.2 de la convocatòria.

La puntuació bàsica en la fase de concurs serà de 100 punts.

http://www.simap.es/
http://www.simap-pas.es/


No  s'haurà  de  presentar  certificat  de  coneixement  del  valencià
expedit o homologat per la JQCV, ja que aquesta informació serà aportada
per la mateixa junta.

Us recomanem la lectura completa de la resolució.
Data de publicació: 24 de setembre de 2018
A continuació, teniu els enllaços:

NEUROLOGIA    TORN LLIURE
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_FED_NEUROLOGIA_libre

_RES_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

La resolució de Promoció Interna de Neurologia està pendent.

UROLOGIA    TORN LLIURE
http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_FED_UROLOGIA_libre_RES_AP_S

U_DEF_AUTOBAREMO.pdf

La resolució de Promoció Interna de Neurologia està pendent.

AUTOBAREM  PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DELS GRUPS D I E

(PER A OPE 2005 CELADOR/A SENTÈNCIA TSJ)
Ací teniu l'enllaç:
http://www.san.gva.es/documents/153662/7192423/Autobaremo_Celadores_Sen

tencia_2005.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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