
INGESTA
Guia de presentació de mèrits 

pels processos de Recursos Humans ICS

Mitjançant aplicació web, les persones aspirants
rebran un mail amb l'enllaç per accedir-hi a l'adreça
de correu que tinguin informada al gestor SGRH.
Només podran demanar hora les/els professionals
identificats en la convocatòria,que hagin superat les
fases anteriors.
Es podrà demanar cita a qualsevol dels hospitals o
DAPs de l'ICS.
L'aplicació generarà un correu confirmant el dia i
l'hora sol·licitat.

Sol·licitud de cita prèvia

Al gestor de currículum, trobem l'opció de generar els
SEPARADORS, son uns fulls associats a cada mèrit de la
convocatòria seleccionada que conté un codi que l'identifica de
forma unívoca.
Per presentar els documents acreditatius de cada mèrit cal
descarregar el PDF que conté els separadors corresponents.

ÉS IMPRESCINDIBLE GUARDAR EL PDF AMB TOTS ELS
SEPARADORS, per si cal tornar-los a imprimir.
Només es genera un ÚNIC COP el PDF

Ingesta documental

La documentació cal presentar-la en ordre alfabètic per a
cada apartat, 
1. Dades Acadèmiques 
2.Formació continuada, 
3. Docència, 
4. recerca, 
5. Experiència professional fora ICS
Presentant primer el separador del mèrit i posteriorment
el document original.

Un separador per cada mèrit

Cal presentar la documentació en dos blocs separats:
1.Separadors i mèrits acreditats amb documentació original.
2.Separadors i certificats impresos de PDF. 
Si es presenten certificats en pdf és important que en el
document consti el link o enllaç de verificació corresponent
que permeti  identificar-ne la seva autenticitat,(CSV).
Es recomana el dia de la presentació de mèrits portar una
memòria USB  amb el PDF descarregat del gestor SGRH dels
separadors.
Un cop escanejats l'aplicació genera un document amb un
número de registre i la relació de documents presentats, que
es lliurarà al/la professional.

Escaneig de mèrits

No es generen separadors de mèrits:
-Duplicats
-Formació pròpia de l'ICS posterior a 1 de gener de 2013
-Experiència professional a l'ICS.

Es generarà un ùnic separador per tots els serveis prestats fora
de l'ICS

Tal com passa amb els mèrits de Formació continuada de l'ICS,
els documents escanejats serviran per qualsevol altre procés
de l'ICS.

Mèrits i gestor de currículum


