“Referència: CE-2018-AUXINF”
CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ per a la provisió de 1 lloc de treball
com a AUXILIAR INFERMER/A , grup AS-TFPT, a temps complert.

Valoració CV (40)
Requisits mínims
-

Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria o equivalent
Nivell B de Català
Experiència mínima a l’àmbit sanitari públic com a aux. Infermer/a de 6 mesos
Flexibilitat horària
Ofimàtica
Estar en possessió del permís de conduir de la classe B

Es volarà
Experiència a l’àmbit sanitari* ..................................................................... màx. 8
Menys d’1 any a CASAP .............................................................................. 4
Menys d’1 any a altres centres del SISCAT ................................................. 2
De 1 a 2 anys a CASAP ................................................................................ 6
De 1 a 2 anys a altres centres del SISCAT ................................................... 3
Més de 2 anys a CASAP ............................................................................... 8
Més de 2 anys a altres centres del SISCAT ................................................. 4
* Per a l’avaluació de l’experiència professional es tindrà en compte el total de dies treballats com a auxiliar
d’infermeria. L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral i la certificació actualitzada de l’empresa
que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de
dedicació i l’experiència adquirida o la certificació de l’òrgan competent en el cas de l’experiència professional
en les administracions o sector públic. L’antiguitat i els serveis prestats a l’entitat convocant no caldrà que
s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients
personals de les persones aspirants. Als efectes d’aquest barem els serveis prestats en un mateix període de
temps només podran ser valorats una vegada

Coneixements (acreditats documentalment) .............................................. màx. 10
Els cursos a distància seran comptabilitzats amb 0,10 hora per cada hora. Els cursos a distància que requereixin
superar una/es prova/es seran comptabilitzats amb 0,30 hores per cada hora. Per a l’atorgament de punts es
sumarà el total d’hores dels cursos acreditats relacionats amb cada àmbit valorable.

Formació continuada en competències relacionades en les funcions a desenvolupar
a l’AP: consulta d’odontologia, gestió de magatzem, gestió de farmàcia,
esterilització, radiologia, ...
Menys de 20 h .... 1,5 punt De 20 h a 40 h.....3 punts
Més de 40 h ........6 punts

Formació continuada en atenció al públic....................................................... 2
Menys de 20 h ....0,5 punt De 20 h a 40 h.....1 punt
Més de 40 h ........2 punts
Formació continuada en gestió de conflictes .................................................. 2
Menys de 20 h .... 0,5 punts De 20 h a 40 h.....1 punt
Més de 40 h ........2 punts

Coneixements adquirits amb l’experiència professional ............................................ 17
Els coneixements adquirits amb l’experiència professional s’acrediten amb la certificació actualitzada de l’empresa
que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació. Per
a la seva valoració, l’aspirant ha de disposar d’una experiència mínima de 3 mesos per cada àmbit.

Servei d’odontologia ........................................................................................ 3
Gestió de magatzem ........................................................................................ 3
Gestió de farmàcia ........................................................................................... 3
Esterilització ..................................................................................................... 3
Radiologia ........................................................................................................ 2
Suport a les consultes d’Atenció Primària ....................................................... 3

TICs ..................................................................................................................... 3
Programes específics del sector sanitari (SIAP/ SAP) ................................. 2
Coneixements paquet MS Office, Outlook, internet, ................................. 1
Idiomes (acreditats documentalment) .................................................................. 2
Nivell C o superior de català ....................................................................... 1
Nivell de conversa bàsic llengua estrangera........................................... 0,5
Nivell de conversa avançat llengua estrangera
o bàsic de 2 o més llengües estrangeres .................................................... 1

