OFERTA DE TREBALL

ADVOCAT/DA I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

DATA PUBLICACIÓ

05/11/2021

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Advocat/da

CATEGORIA

Advocat/da

DEPARTAMENT

HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA

LLOCS DE TREBALLS OFERTATS

1 lloc de treball i constitució de borsa de treball
•
•

TERMINIS
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

-

-

-

-

-

-

REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

Presentació de sol·licituds 05/11/21 a 24/11/21.
Data prevista incorporació immediata

Informar jurídicament sobre les sol·licituds, els recursos
administratius i els recursos jurisdiccionals formulats al
Hospital o pel seu personal.
Elaborar propostes de resolució de les sol·licituds, els recursos
administratius i els recursos jurisdiccionals formulats.
Donar suport i/o tramitar els expedients de licitació dels
materials, serveis i obres que es tramiten a l’entitat des de la
fase de preparació fins a la formalització dels contractes i ferne el seguiment.
Donar suport i/o tramitar les pròrrogues, modificacions i
qualsevol altre novació contractual.
Donar informació i suport per tramitar els expedients de
contractació de materials, serveis i obres.
Gestionar les aplicacions informàtiques relacionades amb la
contractació administrativa com el Perfil del contractant, el
Registre Públic de Contractes i el Sobre Digital 2.0.
Vetllar pel bon funcionament dels aparells de treball i dels seus
instruments principals. Actualitzar la informació i la
documentació relativa a la cartera de serveis del centre.
Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o
qualsevol de les pròpies de la seva categoria professional que
el o la cap li assigni.
Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i
actualitzada.

TIPUS DE CONTRACTE

Original i fotocòpia de:
 Titulació Oficial de Llicenciat/da Dret
 DNI.
 Currículum.
 Nivell C de català o equivalent.
 Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.
Laboral

DURADA DEL CONTRACTE

Temporal

JORNADA

Jornada completa

HORARI

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

Departament jurídic de l’Hospital Comarcal Amposta

DESCRIPCIÓ 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. Per tant, el candidat
precisa un APTE.
• Entrevista personal, precisa un APTE.

OBSERVACIONS:

Els interessats hauran de presentar documentació i sol·licitud al
departament de RRHH 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.

