Referència: 20_68_PREH

El CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ,
Per a l’atenció Prehospitalària Terrestre (adscrita a l’Àrea d’Atenció al Malalt Crític)
Oferta:
LLOCS DE TREBAL:
METGES/METGESSES ESPECIALISTES
(Grup Professional1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS))
REQUISITS:
 Títol de llicenciatura/grau en medicina.
 Títol d’especialista en: Medicina Intensiva o Medicina Interna o Medicina Familiar i
Comunitària o Anestesiologia o qualsevol altra especialitat mèdica amb la corresponen
capacitació universitària oficial de urgències.
ES VALORARÀ:
 Currículum vitae.
 Experiència professional a l’àmbit de l’atenció prehospitalària i/o d’atenció al malalt crític i/o
de l’àmbit d’urgències.
 Coneixement i experiència en l’atenció del pacient politraumàtic i en suport vital avançat.
 Coneixements dels procediments específics de monitorització, del tractament del pacient
crític, de fisiopatologia del transport sanitari i dels protocols operatius de l’atenció
prehospitalària.
 Formació continuada, activitat docent i investigadora vinculada a l’atenció hospitalària i/o
prehospitalària del pacient crític.
 Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i
professionals.
S’OFEREIX:
Els candidats designats, es vincularan mitjançant un contracte d’interí per vacant o
transitòriament altres modalitats previstes legalment, sense que els candidats designats perdin
la condició d’interinitat i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària
de la plaça amb caràcter definitiu.
Les condicions laborals seran les pròpies del II Conveni SISCAT i els professionals, podran vincularse a jornada completa o a jornada parcial. La prestació de serveis serà en mòduls de 12 hores,
dia o nit i contemplarà temps no assistencial per a la promoció del desenvolupament
professional. La prestació laboral, podrà combinar-se, sempre que els professionals elegits siguin
crítics.
PROCES DE SELECCIÓ:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull al present anunci i en el
seu defecte per les bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es pot
consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat
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INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I TERMINI:
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/3jnQrsp.
On caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els
requisits de la convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a
l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria us podeu
adreçar a seleccio@tauli.cat , indicant el número de referència d’aquest anunci.
Data de termini: fins a la cobertura de les necessitats de l’àmbit.

Sabadell, 29 de setembre de 2020

