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Estmats/des amic/gues: s'han publicat en el DOCV i en la pàgina de

la Conselleria de Sanitat, les resolucions referents a OPOs i Comissions de

servei adscripcions funcionals per a funcionaris de carrera de la

Conselleria de Sanitat, a baix desenvolupades. 

Us recomanem la lectura completa de les resolucions.

A contnuació, teniu els enllaços.

OPEs

Relació provisional d'aprovats i suspesos:

ANALISTA PROGRAMADOR I DE SISTEMES. Torn lliure. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn lliure, 

d'Analista Programador i de Sistemes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per 

la qual es publica la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació 

aconseguida 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_analista_programador_libre_res_ap_

su_planilla_res_def.pdf

S'obri termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions

Relació provisional d'aprovats i suspesos:
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ANALISTA PROGRAMADOR I DE SISTEMES. Promoció 

interna. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn de promoció 

interna, d'Analista Programador i de Sistemes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, per la qual es publica la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre 

de puntuació aconseguida 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_analista_programador_prom_intern

a_res_ap_su_planilla_res_def.pdf

S'obri termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions

Relació provisional d'aprovats i suspesos:

TECNIC/A d'EMERGÈNCIES SANITÀRIES. Torn lliure. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn lliure, de 

Tècnic/a d'Emergències Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la 

qual es publica la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació 

aconseguida 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_tes_libre_res_ap_su_planilla_res_de

f.pdf

S'obri termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions

Relació provisional d'aprovats i suspesos:

TECNIC/A d'EMERGÈNCIES SANITÀRIES. Promoció interna. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn de promoció 

interna, de Tècnic/a d'Emergències Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, per la qual es publica la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre 

de puntuació aconseguida 

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_tes_prom_interna_res_ap_su_planill

a_res_def.pdf

http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TES_prom_interna_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TES_prom_interna_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TES_libre_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_TES_libre_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_ANALISTA_PROGRAMADOR_prom_interna_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/7258778/07_ANALISTA_PROGRAMADOR_prom_interna_RES_AP_SU_PLANILLA_RES_DEF.pdf


S'obri termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions

COMISSIÓ de SERVEIS o ADSCRIPCIÓ 

PROVISIONAL per FUNCIONARIS DE 

CARRERA de GESTIO SANITÀRIA

Convocatòria:

TECNIC MITJÀ DE LABORATORI. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per 

FUNCIONARIS DE CARRERA de *GESTIÓ SANITÀRIA el posat núm. 45743, Tècnic Mitjà de 

Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 

18/10/2018)  

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/cas+Diligència+*publicaci

%C3%B3n+nova+llesta+provisional+*pto+45711+.pdf

Convocatòria:

METGE DE SALUT PÚBLICA T2. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per 

FUNCIONARIS DE CARRERA de *GESTIÓ SANITÀRIA el posat núm. 45365, Metge de Salut 

Pública T2, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 

18/10/2018)   

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/cas+Diligència+*publicaci

%C3%B3n+nova+llesta+provisional+*pto+45711+.pdf

Convocatòria:

CAP DE SECCIÓ DE ATENCIÓ Al PACIENT. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per 

FUNCIONARIS DE CARRERA de *GESTIÓ SANITÀRIA el posat núm. 53432, Cap de Secció de 

*Atenció al Pacient, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 

17/10/2018)
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http://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/Cas+Diligencia+publicaci%C3%B3n+nueva+lista+provisional+pto+45711+.pdf


htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/cas+Diligència+*publicaci

%C3%B3n+nova+llesta+provisional+*pto+45711+.pdf

Convocatòria:

CAP DE SUPORT I COORDINACIÓ D'ASSISTÈNCIA 

SANITÀRIA. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per 

FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA el posat núm. 53497, Cap de Suport i 

Coordinació d'Assistència Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data 

publicació web 25/09/2018)

htp://www.san.gva.es/documents/153662/6454546/cas+Diligència+*publicaci

%C3%B3n+nova+llesta+provisional+*pto+45711+.pdf

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents

departaments de salut.

NO FA FALTA SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM

MÉS COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES

 SIMAP-PAS   SOM COMPANYS    
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