
 
  
OFERTA DE TREBALL AUXILIAR DE CLÍNICA PER ALS SEVEIS D’URGÈNCIES I 

REHABILITACIÓ 
DATA PUBLICACIÓ 30/09/2019 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats 
d’auxiliars de clínica per als serveis d’urgències i rehabilitació. 

CATEGORIA 
 

Auxiliar d’infermeria (Segons conveni) 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent la necessitat del departament. 
 

TERMINIS 
 

• Presentació de sol·licituds 30/09/2019 fins al 31/12/2019. 
• Publicació del personal en borsa: 03/01/2020 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL Auxiliar clínica RHB: 

 Recollida de la roba tant del magatzem com del gimnàs 

 Ajudar a l’aplicació d’electroteràpia i termoteràpia. 

 Arxivar els processos 

 Preparació de les fitxes de tractament dels pacients: 
etiquetatge, especialitat que el deriva al servei. 

 Inclusió dels pacients en la llista d’espera del gimnàs. 

 Recollida dels volants de metge especialista (mútua) per 
al gimnàs. 

 Preparació i recollida de la consulta de Rehabilitació 

 Neteja de apareéis rpopis del gimnàs de rehabilitació 
(camilla, carros,....) 

Auxiliar clínica Servei d’Urgències: 

 Acollida del pacient a l’arribada segons els procediments 

de la Unitat. 

 Suport tècnic en les cures d’infermeria : ajudar en la 

subjecció i contenció del pacient, facilitar el material i/o 

instrumental per realitzar les tècniques d’infermeria, suport 

per a la recollida de mostres ,etc. 

 Control de constants vitals i recompte de diüresi als 

pacients ubicats al servei. 

 Realització de tècniques d’higiene , canvis de bolquers i 

col·locació de dispositius de recollida d’excrecions , 

acompanyament al wc en els pacients autònoms . 

 Ajuda a la mobilització i realització de canvis posturals. 

 Etiquetatge i correcta identificació de mostres dels 

pacients segons els protocol de la  unitat. 

 Repartir les dietes dels àpats principals entre els pacients 

que resten en llarga estada a la unitat ,per observació o 

control de tolerància oral. 

 Donar suport a la continuïtat assistencial durant el canvi 

de torn. 

 •Donar suport als transferències dels pacients als servei 

de radiologia, quiròfan, hospitalització i consultes 

externes.  



 
 Preparació dels llits i boxes amb el material necessari en 

cada cas (llençols, cunyes, bates, xopadors, bolquers, 

gasses...) 

 Reposició diària del material dels carros de cures 

d’infermeria i el material fungible del servei (queda exclosa 

la medicació). 

 Realització de rolls de cel•lulosa per a embenats. 

 Contribuir en el protocol de higienització diària, setmanal i 

mensual. 

 Respectar i vigilar pel correcte circuit de residus biològics i 

derivats de l’atenció sanitària. 

 Manteniment de l’espai de “zona bruta” correctament 

endreçat; amb el material instrumental net i roba bruta 

correctament identificada. 

 Col·laborar en la realització i recepció de la comanda de 

material fungible setmanal. 

 Col•laborar amb la revisió periòdica de caducitats dels 

diferents departaments i/o seccions del servei. 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 
• Titulació CFGM cures d’auxiliar infermeria.  
• DNI. 
• Currículum. 

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

 Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat 
espanyola hauran de posseir els coneixement de llengua 
castellana de nivell superior. Als efecte d’exempció, les 
persones aspirants hauran d’acreditar alguna de les 
següents opcions: 
- haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a 

Espanya. 
- certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a 

expedit per escola oficial d’idiomes 
- diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial 

Decret 1137/2002, de 31 d’octubre o equivalent o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

• 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 del lloc de treball a substituir 

JORNADA 
 

Completa / parcial 

HORARI 
 

MATI / TARDA / NIT / PARTIT 

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 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. 

 


