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FACULTATIUS/IVES ADJUNTS/ES PEDIATRIA 

Ref. BET/4619  

 
 

Centre: Hospital General de l’Hospitalet del Consorci Sanitari Integral. 

Servei: Neonatologia. 

Jornada/Horari: 1688h/any en mòduls segons la següent distribució:  

 Atenció ordinària: Dilluns, dimarts i dijous de 7:50h a 15:40h, Dimecres de 13:25h a 21:15h i 

Divendres: de 7:50h a 15:40h (setmanes 1 a 3) i de 13:25h a 21:15h (setmana 4). 

 Atenció continuada: 3 guàrdies/mes a raó de 2 dies laborables (21 – 8h) i 1 dia festiu de 

24h segons calendari del servei.  

Contracte: facultatiu de plantilla en règim d´interinitat segons conveni SISCAT fins a convocatòria 

i resolució de plaça. 

Incorporació: 13/1/2020 

 

Requisits del lloc de treball 

 Titulació 

Grau universitari en Medicina, o equivalent en anteriors sistemes educatius. 

      Especialitat Mèdica en Pediatria, via MIR. 

 Experiència 

Es valorarà experiència com a Facultatiu/iva Adjunt/a en Pediatria / Neonatologia 

 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 

 

 Experiència d´atenció ordinària i/o continuada en altres centres neonatals (especialment 

nivell 3). 

 Competències en ecografia neonatal (cerebral, cardíaca). 

 Competències com a instructor de Reanimació Cardiopulmonar neonatal.  

 Coneixement d´eines ofimàtiques (SAP, Neosoft). 

 Nivell C de Català. 

 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. 
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Sol·licituds 

Les persones interessades hauran de presentar un currículum vitae a la següent adreça de correu 

electrònic: seleccio@sanitatintegral.org, indicant a l’assumpte la referència: BET/4619 i per quin 

mitjà has conegut aquesta oferta. 

 

mailto:seleccio@sanitatintegral.org

