
 
  
OFERTA DE TREBALL  PORTALLITERES 

DATA PUBLICACIÓ 27/10/2020 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

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

CATEGORIA 
 

Portalliteres 

DEPARTAMENT 
 

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA 

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS Depenent la necessitat del departament. 
 

TERMINIS 
 

 Presentació de sol·licituds 27/10/2020 fins al 31/12/2020. 
 Data prevista incorporació: depenent de la necessitat del 

Servei 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  Traslladar i col·laborar en la mobilització i 

immobilització de les persones pacients tant en l’accés 
com en les unitats d’hospitalització del Centre 

 Realitzar el trasllats generals de les persones pacients 
als diferents serveis i unitats del centre. 

 Col·laborar i donar suport en les cures bàsiques de la 
persona pacient (higiene i mobilitzacions) amb l’equip 
d’infermeria 

 Ordenar i traslladar els documents, materials i equips 
del centre i proporcionar la informació demandada 

 Col·laborar amb les tasques de manteniment i posta a 
punt de les unitats: endreçar comandes i col·locar 
material sanitari. 

 Aplicar els protocols d’higiene preventiva i seguretat. 

 Participar en la utilització i detecció de nou material 
de suport a l’hora de fer la mobilització de la persona 
pacient enllitada. 
 

REQUISITS IMPRESCINDIBLES: Fotocòpia de: 

 Títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent. 
 DNI. 
 Currículum. 

 Nivell B de català o equivalent. En cas que no es pugui 
acreditar 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 
 

Temporal. 

DURADA DEL CONTRACTE 
 

Depenent de la substitució. 

JORNADA 
 

Jornada completa o 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. La puntuació màxima serà de 10 
punts. I serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 
punts. La puntuació per sota de 5 punts comportarà 
l’eliminació de la persona candidata del procés selectiu. 

  
 
OBSERVACIONS: 

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud la 
Secretaria del Centre de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 al 
Carrer Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta. També 
poden enviar la documentació mitjançant correu ordinari. 

 


