
MEDIO  MILLAR  DE  PROFESIONAIS  DA  ÁREA  SANITARIA  DE  VIGO  CAMBIAN
VOLUNTARIAMENTE DE POSTO DE TRABALLO 

• Tratase dun movemento de persoal masivo, que beneficia a 511 profesionais,
fundamentalmente do colectivo da enfermaría

• O  proceso,  que  consolida  os  postos  de  traballo,  prodúcese  como
consecuencia do concurso de traslados que promoveu o Sergas como medida
de conciliación laboral e familiar

• Estas incorporacións súmanse aos 65 destinos definitivos de facultativos de
atención primaria adxudicados con anterioridade

Vigo, 17 de outubro de 2018. Nos próximos días, un total de 511 profesionais da EOXI de
Vigo cambiarán voluntariamente de posto de traballo como consecuencia da resolución do
concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal
estatutario sanitario, diplomado e de formación profesional, e persoal de xestión e servizos.
 
O  proceso  prodúcese  como  consecuencia  do  concurso  de  traslados  que  promoveu  o
Sergas como medida de conciliación laboral e familiar e para consolidar postos de traballo
fixos nos distintos centros.

Deste xeito,  o Sergas cumpre o compromiso cos seus profesionais de favorecer estas
medidas  de  conciliación,  permitíndolles  optar  a  novos  destinos,  dunha  forma áxil,  sen
suxeición a prazos,  mediante o emprego de medios telemáticos e cunha periodicidade
menor na adxudicación de destinos.

Trátase dun movemento de persoal masivo, que inclúe movementos tanto entre o CHUVI e
Primaria; entre os mesmos centros de saúde de Primaria, así como movementos a outras
áreas sanitarias e incorporacións de fóra do Sergas.

As prazas que queden vacantes como consecuencia dos traslados cubriranse con persoal
temporal.

En canto ás categorías, a de enfermaría é a que rexistra o maior número de movementos,
cun total de 285 profesionais que cambian de destino, seguida da de técnico en coidados
auxiliares de enfermaría, cun total de 70, e de persoal de servizos xerais, con 53. 

Estas  incorporacións  súmanse  aos  65  destinos  definitivos  de  facultativos  de  atención
primaria que acaban de ser adxudicados hai uns días.


