
 
  
OFERTA DE TREBALL 
 

FISIOTERAPEUTA 

DATA PUBLICACIÓ 
 

26/06/2019 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats de 
fisioterapeuta 

CATEGORIA 
 

Fisioterapeuta 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent la necessitat del departament. 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 27/06/2019 fins al 30/09/2019. 
• Data prevista incorporació: depenent de la necessitat del 

servei 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  Fer la valoració de la persona en el moment del seu ingrés, 

identificant els problemes i establint els objectius 
terapèutics. 

 Aplicar els tractaments i les tècniques adients de 
fisioteràpia, de manera individual o grupal. 

 Aplicació les prescripcions del metge de rehabilitació 

 Revisar periòdicament l’estat funcional dels pacients, fer 
l’avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats i 
registrar-ho en el seguiment de la persona. 

 Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de 
rodes, caminadors...), i assessorar en la seva utilització de 
manera coordinada amb la resta de l’equip. 

 Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment 
de les ortesis en coordinació amb el/la terapeuta 
ocupacional, si s’escau. 

 Elaborar les pautes d’adaptació a l’entorn de cada persona, 
tant en l’àmbit individual com comunitari, en col·laboració 
amb la resta de l’equip. 

 Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal 
auxiliar sobre les tècniques específiques indicades o 
contraindicades en cada cas, en coordinació amb la 
infermera. 

 Comprovar periòdicament l’adequació i el bon 
funcionament de la dotació mobiliària i dels aparells 
utilitzats en la prestació dels seus serveis. 

 
REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 

• Titulació Oficial Grau universitari en fisioterapia 
• DNI. 
• Currículum. 

 Nivell C de català o equivalent. Les que no acreditin aquest 
nivell tindran que realitzar una prova. 

• Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per 
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

TIPUS DE CONTRACTE 
 

Temporal 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

Depenent de la substitució 

JORNADA 
 

Jornada completa o parcial 



 
HORARI 
 

Mati / Tarda (De dilluns a dissabte). 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL 
 

Segons conveni col.lectiu de treball dels hospital d’aguts, centres 
d’atenció primària centres sociosanitaris i centres de salut mental, 
concertats amb el Servei català de la salut. 
 

LLOC DE TREBALL 
 

Hospital Comarcal Amposta 

ESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT Els candidats hauran de superar cadascuna de les 2 proves per a 
poder continuar amb el procés de selecció. La no superació 
d'alguna de les 2 proves implica l'exclusió del candidat del procés 
de selecció. Així mateix, es valorarà el currículum i experiència 
laboral el llocs de treball similars dels candidats. Les proves que es 
realitzaran són les següents:  

• Realització d'un test psicotècnic, també eliminatori. Per 
tant, el candidat precisa un APTE per poder continuar a la 
següent fase. 

• Entrevista personal. (puntuació máxima: 10 punts). 
  
 
OBSERVACIONS: 

Els interessatshauran de presentar documentació i sol·licitud al 
departament de RRHH els dimarts de 09:00 a 12:00 i dijous de 
15:00 a 17:00 al Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 
Amposta. També poden enviar la documentación mitjançant correu 
ordinari. 

 


