Referència: “CE-2018-MF”
CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ per a la provisió de 1 lloc de treball
com a METGE/SSA DE FAMÍLIA , grup AS-TGS, a temps complert.

Valoració CV (40 punts)

Requisits mínims
-

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
Titulació especialista Medicina Familiar i Comunitària
Nivell C de Català
Experiència mínima com a metge/ssa de família a l’àmbit sanitari de 6 mesos
Flexibilitat horària
Ofimàtica
Estar en possessió del permís de conduir de la classe B

Es valorarà
Dades acadèmiques ..................................................................................... màx.2
Doctorat relacionat en AP ............................................................. 2
Experiència a l’àmbit sanitari* .................................................................... màx.12
En Atenció Primària (temps treballat) ................................................. màx. 10
Menys d’un any a CASAP .................................................. 2
Menys d’un any a altres centres del SISCAT ..................... 1
Entre 1 i 2 anys a CASAP ................................................... 4
Entre 1 i 2 anys a altres centres del SISCAT ...................... 2
Més de 2 anys a CASAP..................................................... 8
Més de 2 anys a altres centres del SISCAT ....................... 4
Experiència en altres dispositius sanitaris en els darrers 5 anys ........... màx. 2
Entre 6 mesos i 1 anys ................................................... 0,5
De 1 a 2 anys ..................................................................... 1
Més de 2 anys ................................................................... 2
* Per a l’avaluació de l’experiència professional es tindrà en compte el total de dies treballats com a
metge/ssa de família. 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.

Coneixements (acreditats documentalment) .............................................. màx. 16
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 pacient pal·liatiu/crònic ........................................... 6
Menys de 20 h .... 1 punt De 20 h a 40 h.....2 punts
De 40 h a 199 h........4 punts Més de 199 h........6 punts
Formació continuada en cirurgia/traumatologia/dermatologia ..................... 6
Menys de 20 h .... 1 punt De 20 h a 40 h.....2 punts
De 40 h a 199 h........4 punts Més de 199 h........6 punts
Formació continuada en urgències ................................................................. 6
Menys de 20 h .... 1 punt De 20 h a 40 h.....2 punts
De 40 h a 199 h........4 punts Més de 199 h........6 punts
Formació continuada en pediatria .................................................................. 6
Menys de 20 h .... 1 punt De 20 h a 40 h.....2 punts
De 40 h a 199 h........4 punts Més de 199 h........6 punts
Formació en recerca ....................................................................................... 6
Menys de 20 h .... 1 punt De 20 h a 40 h.....2 punts
De 40 h a 199 h........4 punts Més de 199 h........6 punts
Recerca (acreditada documentalment) .......................................................... màx.7
Participació acreditada, en els últims 4 anys, en grups treball, comitès científics,
etc. (en societats científiques) ......................................................................... 2
Sí / No
Treballs de recerca o publicacions relacionats amb AP........................... màx.5
Publicacions no indexades o pòsters ..................................... 1
(0,5/publicació no indexada o pòster. Màxim 1 punt)

Comunicacions orals ............................................................. 2
(1/comunicació oral. Màxim 2 punts)

Publicacions indexades .......................................................... 2
(2/publicació indexada. Màxim 2 punts)

Altres coneixements .................................................................................... màx.3
TICs ...................................................................................... màx 2
Programes específics del sector sanitari (e-CAP) ........ 2
Altres programes específics d’Atenció Primària ....... 0,5
Idiomes (acreditat documentalment) ...................................... màx. 1
Nivell de conversa bàsic llengua estrangera............... 1

