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

METGE/ESSA SALUT PUBLICA
RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS

FE CARDIOLOGIA

CORRECCIÓ D'ERRORS
CONCURS OPOSICIÓ: RELACIÓ DEFINITIVA D'ASPIRANTS APROVATS I
SUSPESOS PER ORDRE DE PUNTUACIÓ ACONSEGUIDA.
METGE/ESSA SALUT PUBLICA

Estimats/des amic/gues: per error, remetem informació sobre el
concurs oposició de Metge/ssa de Salut Pública indicant que el llistat
d'aspirants aprovats i suspesos era provisional, en comptes de DEFINITIU,
com és en realitat. Els enllaços eren els correctes, però us reexpedim, a
continuació, la informació:
Es va publicar ahir en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat la
relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació
aconseguida, segons l'annex adjunt a cada resolució, una vegada resoltes
les al·legacions presentades contra la planilla de respostes.
També es publica la planilla definitiva de correcció de l'exercici.
Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la publicació per a realitzar al·legacions, excepte sobre
el contingut i resposta de les preguntes, que ja han sigut objecte de les
mateixes.
Data de publicació: 18 de juny de 2018.
A continuació, teniu els enllaços:

METGE/ESSA SALUT PUBLICA

TORN LLIURE

htp://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_MEDICO_A_SP_libre_RES_AP_SU_DEF_AUT
OBAREMO.pdf

METGE/ESSA SALUT PUBLICA

PROMOCIÓ INTERNA

http://www.san.gva.es/documents/153662/7292117/08_MEDICO_A_SP_prom_interna_RE
S_AP_SU_DEF_AUTOBAREMO.pdf

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS

FE CARDIOLOGIA
Estimats/des amics/gues: avui s'ha publicat en el DOGV la
resolució provisional del concurs de trasllats, vistes les places
sol·licitades pels concursants i segons l'ordre final aconseguit.
Els aspirants disposaran d'un termini de 15 dies hàbils,
explicats des de l'endemà al de publicació de la present resolució,
per a formular les reclamacions que estimen oportunes contra
la resolució provisional.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de
facultatu o facultatva especialista en cardiologia d’insttucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional
del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 20 d’octubre de 2017, del director general
de Recursos Humans i Econòmics.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/20/pdf/2018_6007.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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