
CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ EXCLUSIVA DE PROMOCIÓ INTERNA

L’ICS presenta a la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat del dia 30 de setembre de 2016, els Criteris
Generals que vol aplicar a aquesta Convocatòria  de Promoció  Interna: Però NO SÓN APROVATS.

1. CATEGORIES I PLACES A CONVOCAR:
Diplomat/ada sanitari/a en infermeria: 187.
Diplomat/ada sanitari/a especialista en infermeria obstètrico-ginecològica: 57.
Diplomat/ada sanitari/a en Fisioteràpia: 16.
Tècnic de grau superior sanitari en laboratori diagnòstic clínic: 19.
Tècnic superior de funció administrativa: 38.
Tècnic de gestió de funció administrativa: 57.
Treballador/a Social: 25.
Auxiliar Administratiu/va: 191.
Administratiu/va: 124.

2. PROCÉS SELECTIU:
1ª Prova: Eliminatòria, que es divideix en dues subproves: 1.1- Subprova de supòsits pràctics amb
preguntes tipus test. 1.2- Subprova d'un supòsit pràctic amb preguntes a desenvolupar i/o tipus test (a
criteri del tribunal avaluador). Es farà mitja entre las dues proves per superar aquesta fase. Es pot
aprovar un i suspendre l'altre.
2ª Prova: No eliminatòria. Es faran dues subproves de competències: 2.1- Un qüestionari estàndard
d'avaluació de competències, tipus test, validat psicomètricament, adequat al perfil de cada categoria.
2.2- Una subprova de supòsits pràctics sobre situacions que es poden donar en la pràctica habitual.
3ª Prova: Català.

3. BAREM:
3.1- Serveis prestats a la categoria convocada a la qual s'opta.
3.2- Formació acadèmica:

3.2.1- Màsters pels grups A1 i A2.
3.2.2.- Estudis reglats (llicenciatures, graus o diplomatures addicionals que tinguin relació amb el
temari de les respectives convocatòries).
3.2.3- Formació especialitzada. Només es valorarà pels titulats sanitaris en infermeria.

3.3- Formació Continuada:
3.3.1- L'organitzada i/o impartida per l'ICS i qualsevol altre servei de salut, així com qualsevol
administració pública estatal o autonòmica (exclosa l'Administració local).
3.3.2- L'organitzada i/o impartida per col·legis professionals, associacions professionals,
organitzacions sindicals i organitzacions empresarials o entitats sempre que estigui acreditada.
3.3.3-  Formació adreçada al personal de gestió i servei i la de caràcter transversal.
3.3.4- Les acreditacions d'ACTIC.

4. TEMARI: A dia d'avui, no s'ha presentat el temari, només se sap que seguiran els següents criteris:
No s'inclourà el temari transversal. S'elaboraran en termes de competències professionals (es donarà
importància al coneixement dels protocols i guies de funcionament i als coneixements propis de la
categoria professional).

5. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA:
Novembre 2016: Publicació de la convocatòria.
Desembre 2016: Llistats provisionals d'admesos i exclosos.
Gener 2017: Llistats definitius d'admesos i exclosos.
Març 2017: Realització proves.
Maig 2017: Presentació de mèrits.
Juliol 2017: Incorporació de les persones que hagin superat el procés selectiu.


