
Anunci de treball: 22_213_APPT_TESHB 

Sabadell, 18 de novembre de 2022 

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 

per a l’Atenció Primària Parc Tauli  “CAN RULL”,   

ofereix 

 

Lloc de Treball: 

1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SANITARIA – Higienista Buco 

Dental  

Grup professional 3: Personal Assistencial amb titulació/formació professional o tècnica 

(AS-TFPT) 

Requisits: 

 Títol: Cicle de Grau Superior en Higiene Buco dental.  

 

Es valorarà: 

 Currículum Vitae. 

 Experiència en primària. 

 Experiència en atenció grupal. 

 Experiència prèvia en les tasques a realitzar. 

 Habilitats en el tracte amb el client extern i intern, així com amb els equips 
multidisciplinaris de treball.  

 

S’ofereix: 

Incorporació immediata a l’equip d’Atenció Primària “Can Rull” del Consorci Corporació Sanitària 

del Parc Taulí, entitat amb un hospital universitari. Institució amb una amplia experiència docent 

i formació continuada especialitzada. 

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte de substitució fins a la 

cobertura definitiva de la  vacant o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, 

sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible. Les condicions 

laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb dedicació a jornada completa. 
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Funcions principals  

 Educació sanitària de forma individual o col·lectiva, instruint sobre la higiene 

bucodental i les mesures de control dietètic necessàries per a la promoció 

de la salut bucodental i la prevenció de processos patològics bucodentals. 

 Seguiment de les pautes de promoció i prevenció per la salut bucodental a 

la població atesa segons els protocols establerts. 

 Suport a la realització d’exàmens de salut bucodental. 

 Tècniques per a l’abordatge dels factors de risc i de patologia bucodental 

d’acord amb els protocols de tractament establerts, com ara: 

- Aplicar fluorurs tòpics en les diferents formes. 

- Col·locar i retirar fils retractors. 

- Col·locar segelladors de fissures amb tècniques no invasives. 

- Dur a terme el poliment d’obturacions eliminant-ne els excessos 

eventuals. 

- Col·locar i retirar els dics de goma. 

- Eliminar càlculs i tincions dentals i fer tartrectomies i poliments. 

 Formació als membres de l’EAP en matèria d’educació sanitària bucodental. 

 

Procés de selecció: 

Les  condicions  generals  d’aquesta  convocatòria  es  regiran  pel  que  recull  el  present  anunci,  

i  amb  els procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de 

places vigents que es podrà consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat. 

En particular, aquest procés de selecció constarà de:  

a) Valoració de mèrits (d’acord amb els ítems de l’apartat a valorar i amb les corresponents 

acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici).  

b) Entrevista (professionals sense experiència interna) i  valoració directiva (professionals 

amb experiència interna). 

Així mateix, i si s’escua, es podrà recórrer a Prova psicotècnica. 

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates 

que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

http://www.tauli.cat/
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Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç 

https://tauli.talentclue.com/es/node/92397577/12623479  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: 30 de novembre de 2022 

Codi plaça: 8429 

https://tauli.talentclue.com/es/node/92397577/12623479
mailto:seleccio@tauli.cat

