
1. Formació 30 punts màxim

1.1. Formació reglada: 5 punts màxim

1.1.1. Per l'expedient acadèmic dels estudis utilitzats com a requisit   

No es valora les assignatures de: religió, formació política, idiomes i educació física   

Per cada matrícula d'honor 1 punt màxim 3
punts

Per cada excel·lent 0,5 punts màxim 3
punts

1.2. Formació continuada: 28 punts màxim

1.2.1. Per cursos, tallers, seminaris (màxim de 100 h./curs i 500 h./any) :   

Cursos, tallers, seminaris, presencials i a distància, i cursos en jornades, amb aprofitament 0,035 punts/hora

Cursos, tallers i seminaris presencials sense aprofitament 0,018 punts/hora

 

2. Experiència professional en centres sanitaris 50 punts/màxim

2.1. A l'Institut Català de la Salut i en altres serveis de salut del SNS com a personal estatutari 0,3 punts/mes

2.2 Al SISCAT i centres assistencials universitaris, cooperació al desenvolupament o ajuda
humanitària a l'àmbit de la salut, realitzant funcions de la categoria

0,2 punts/mes

 

3. Docència 15 punts màxim

Es valora cada any acadèmic complet. Un any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h. En cas de
constar menys mesos o hores en el certificat emès pel centre docent, es fa la part proporcional

  

3.1. Docència de formació reglada: 5 punts màxim

3.1.1. Per cada any acadèmic complet com a tutor de pràctiques d'alumnes de tècnic
especialista de grau mitjà en cures d'infermeria en centres assistencials amb conveni amb les
escoles de formació professional. La certificació ha de ser de l'escola professional o del
responsable de la formació del centre assistencial.

1 punt/any
acadèmic

3.2. Docència de formació continuada: 10 punts/màxim

3.2.1. Docent de formació continuada a l'ICS, EAPC, SNS o equivalents o docent de formació
continuada acreditada

0,1 punts/hora

 

4. Activitats científiques: 15 punts màxim

4.1. Publicacions: 7 punts màxim

Autor de l'article en revistes científiques indexades 1 Punt/cada

Autor/a o revisor/a de documents assistencials: protocols, procediments, plans de cures, rutes
assistencials, guies o altres documents estàndards a l'SNS (ha de constar la seva participació i
degudament acreditat per l'entitat competent)

0,5 punt/cada
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4.2. Congressos i jornades (nacionals i internacionals): 8 punts màxim

Ponència 2 punts/cada

Comunicació oral 2 punts/cada

Pòster 0,5 punts/cada

Premi a comunicació o pòster 1 punt més

Total 110  

Puntuació màxima 100  

 

5. Altres mèrits addicionals: 25 punts màxim

5.1. Haver superat la fase d'oposició en la darrera convocatòria de l'ICS d'aquesta categoria 10 punts

5.2. Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit (només puntua el nivell
més alt)

5 punts màxim

Nivell B 1 punt

Nivell C 3 punts

Nivell D 5 punts

5.3. Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt) 5 punts màxim

First certificate in English (FCE) GESE 7, 8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa 1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa 3 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa 5 punts

5.4. ACTIC o COMPETIC o equivalent (només puntua el nivell més alt): 5 punts màxim

Nivell bàsic 1 punt

Nivell mitjà 3 punts

Nivell superior 5 punts

Total 125 punts

Puntuació màxima 100 punts

 

 

Annex 4

 

Distribució de les places convocades per la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures
d'infermeria:

Total de places convocades 1.588: 325 places corresponents a l'oferta ordinària d'ocupació per l'exercici 2017 i
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1.263 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de
l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017).

Total de places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda: 114.

 

(18.270.025)
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