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Estmats/des amics/gues: s'han publicat en la pàgina de la

Conselleria de Sanitat les resolucions referents a OPOs, a baix

desenvolupades. 

Us recomanem la lectura completa de les resolucions.

A contnuació, teniu els enllaços.

OPEs

Relació definitiva d'aspirants aprovats i suspesos:

FED CARDIOLOGIA. Torn lliure

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

facultatu/a especialista en Cardiología de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

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

puntuació aconseguida.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_fed_cardiologia_libre_res_ap_su_def

_autobaremo.pdf

S'obri termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels mèrits valorables en la fase de 

concurs.

Relació definitiva d'aspirants aprovats i suspesos:

FED NEUROCIRUGÍA. Torn lliure
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Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants per torn lliure, de 

facultatu/a especialista en Neurocirugía de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

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

puntuació aconseguida.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_fed_neurocirugia_libre_res_ap_su_d

ef_autobaremo.pdf

S'obri termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels mèrits valorables en la fase de 

concurs.

Relació definitiva d'aspirants aprovats i suspesos:

PEDIATRIA de EAP. Torn lliure

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

Pediatria d'equip d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la

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

aconseguida.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_fed_pediatria_eap_libre_res_ap_su_

def_autobaremo.pdf

S'obri termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels mèrits valorables en la fase de 

concurs.

Relació definitiva d'aspirants aprovats i suspesos:

PEDIATRIA de EAP. Promoció interna

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

interna, de Pediatria d'equip d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

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

puntuació aconseguida.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_pediatria_eap_prom_interna_res_ap

_su_def_autobaremo.pdf

S'obri termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels mèrits valorables en la fase de 

concurs.

Relació definitiva d'aspirants aprovats i suspesos:

ENGINYER/A d'APLICACIONS i SISTEMES. Torn lliure
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Resolució de l'Òrgan Tècnic de Selecció del concurs oposició per a la provisió de vacants per 

torn d'accés lliure, d'Enginyer/a d'aplicacions i sistemes d'insttucions sanitàries de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la relació defnitva 

d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació aconseguida.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_ias_libre_res_ap_su_def_autobarem

o.pdf

S'obri termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels mèrits valorables en la fase de 

concurs.

Relació definitiva d'aspirants aprovats i suspesos:

ENGINYER/A d'APLICACIONS i SISTEMES. P. interna

Resolució de l'Òrgan Tècnic de Selecció del concurs oposició per a la provisió de vacants per 

torn de promoció interna, d'Enginyer/a d'aplicacions i sistemes d'insttucions sanitàries de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la relació defnitva 

d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació aconseguida.

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_ias_prom_interna_res_ap_su_def_a

utobaremo.pdf

S'obri termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels mèrits valorables en la fase de 

concurs.

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
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