
 
  
OFERTA DE TREBALL FARMACÈUTIC/A (Especialitat en farmacia hospitalària) 
DATA PUBLICACIÓ 03/02/2020 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Farmacèutic/a 

CATEGORIA 
 

Farmacèutic/a 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS 1 lloc de treball 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 03/02/20 a 29/02/20. 
• Data prevista incorporació inmediata 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  Validació de les ordres mèdiques i revisió dels 

tractaments. 

 Elaboració de fórmules magistrals. 

 Dispensació i informació a pacients ambulatoris. 

 Realitzar activitats orientades a l'atenció farmacèutica. 

 Col·laborar en la revisió de protocols i guia 

farmacoterapèutica. 

 Elaboració d'informes per a la Comissions del centre i 

revisió de procediments del Servei de farmàcia i protocols 

d'administració. 

 Control d'estupefaents i psicòtrops. 

 Control de caducitats de medicaments. 

 Funcions relacionades amb la gestió (compres,consums, 

facturació, etc ...) 

 Funcions relacionades amb la qualitat farmacoterapèutica 

i seguretat clínica 

 
REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 

 Titulació Oficial de Llicenciat/ada en Farmàcia. 

 Especialitat Farmàcia Hospitalària, si no es posseeix títol 
especialista, es valorarà formació complemetaria i  
experiència en l'àmbit hospitalari. 

 DNI. 

 Currículum. 

 Nivell C de català o equivalent. Les que no acreditin el nivell 
es valorarà a l’entrevista. 

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

TIPUS DE CONTRACTE 
 

Laboral 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

Llarga durada 

JORNADA 
 

50% Hospital Comarcal d’Amposta 
30% Clínica Terres de l’Ebre 

HORARI 
 

Matí 

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/ Clínica Terres de l’Ebre 



 
 
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 interessats hauran 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. 

 


