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COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DE 

 METGE/ESSA MEDICINA DE FAMÍLIA I COMUNITÀRIA 

Ref. BET/2319 
 

 

Centre: Àrea Bàsica de Salut Gaudí (ABS GAUDÍ), del Consorci Sanitari Integral. 

Servei: Atenció Primària. 

Jornada/Horari: Jornada complerta i Horari Lliscant. 

Contracte: Temporal de durada aproximada d´un any amb possibilitat de renovació. 

Incorporació: A partir de juny de 2019. 

 

Requisits del lloc de treball 

 Titulació 

Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius. 

Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR. 

 Experiència 

 Preferentment, experiència com a metge/essa de família en CAP o ABS. 

 Idiomes 

Català: Nivell C. Els ocupants del lloc que no compleixin aquest requisit, hauran de 

comprometre’s a assolir el nivell requerit en el perfil. 

 Competències 

Orientació a l’assoliment, orientació al client, treball en equip, comprensió interpersonal i 

adquisició, utilització i transmissió de coneixements. 

 
Es valorarà pel lloc de treball 

 Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball. 

 Formació en el desenvolupament de competències personals relacionades amb el lloc de 

treball: resolució de conflictes, comunicació... 

 Formació complementària relacionada amb el lloc de treball: seguretat del pacient, 

metodologia LEAN, prevenció de riscos laborals (Equips Primera Intervenció, ...). 

 Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari. 

 

Procediment de selecció 

En una entrevista personal es valorarà l’adequació dels/de les candidats/ates a les característiques 

del lloc de treball, en funció del currículum i competències requerides. 

 

Sol·licituds 

Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació a l’adreça de correu 

electrònic seleccio@sanitatintegral.org, indicant a l’assumpte la referència: BET/2319 i el mitjà on han 

vist l’anunci:  

 Currículum vitae. 

 Acreditació de la titulació requerida. 

 Declaració de compatibilitat per poder exercir les funcions en el CSI, només en cas de  prestar 

serveis en l’àmbit sanitari públic. 

 

Termini de presentació de candidatures 

Fins les 14:00 hores del dia  01 de juny de 2019. 
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