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FACULTATIU LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
28/10/2022
Constitució d’una borsa de treball per cobrir futures eventualitats
1.2 AS-TGS Facultatiu (diverses opcions)
Laboratori d’anàlisis clíniques de l’Hospital Comarcal d’Amposta
Depenent de la disponibilitat
Del 31/10/2022 al 21/11/2022
• Validació de resultats analítics.
•

Impulsar i mantenir els Programes de Control de Qualitat.

•

Participació en Comissions Hospitalàries.

•

Coordinar-se en els temes de qualitat amb el responsable de la
Unitat de Garantia de Qualitat.

•

Col·laboració en el redactat dels plecs de contractació pública.

•

Elaboració de procediments.

•

Controlar la qualitat tècnica, instrumental i el manteniment dels
equips.

•

Validació final

•

Garantir la confidencialitat de resultats.

•

Compliment dels objectius assistencials assignats al Servei.

•

Custòdia i utilització dels recursos materials dipositats en el Servei i
salvar les responsabilitats que corresponguin als diferents
estaments pel que fa a l'àmbit específic de les seves respectives
funcions.

•

Col·laborar activament amb metges, pacients, i administradors.

•

Optimitzar els recursos de temps, espai, i organització per a millorar
el rendiment del laboratori.

•

Ser membre actiu de comissions i comitès del centre de treball.

•

Participar en la planificació i avaluació dels protocols assistència i
algorismes diagnòstics.

•

Complir la normativa del pla seguretat del laboratori.

•

Respectar la confidencialitat de tota la informació rebuda i generada
al laboratori.
Col·laborar i participar en la formació del personal nou i suplent.

•

REQUISITS IMPRESCINDIBLES:

•

Estar en possessió del títol de llicenciat/da en medicina i
cirurgia, farmàcia, o de l’àmbit de la biologia, expedit per una
universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament
homologat pel Ministeri competent.

•

Si no es posseeix el títol d’especialista, es valorarà formació
complementària i experiència en l’àmbit hospitalari.

•

Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola
hauran de tenir l’homologació dels estudis requerits
Nivell B de català o equivalent. Les persones que no acreditin
el nivell, es valorarà a l’entrevista.

•

•
•

ES VALORARÀ

Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de
llengua castellana de nivell superior.
Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per
sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.
Polivalència

•

•

•
•

Posseir el títol de especialista via FIR, MIR o BIR d’anàlisis clíniques
o bioquímica clínica expedit pel corresponent Ministeri o en el seu
defecte, degudament homologat pel Ministeri competent (5 punts).
Experiència professional acreditada en les àrees de coneixement
que conformen la especialitat (Bioquímica, Hematologia,
Immunologia, Urgències i Microbiologia), així com coneixements en
hematologia transfusional. (0,1 punt per cada mes treballat al 100
% - Puntuació màxima 4 punts)
Formació específica - Màster Universitari Oficial d’Anàlisis Clíniques
(1,5 punts).
Formació específica complementària a la seva formació de base,
diferent de l’anterior, a raó d’0,2 punts per curs específic per cada
50 hores de durada. (Màxim 1 punt).
Perfil competencial

•

Competències corporatives: compromís amb la institució i amb la
feina, efectivitat i voluntat de millora.

•

Competències específiques: presa de decisions i responsabilitat,
organització i planificació, i treball en equip.

•

Competències personals: estabilitat
comunicació, sensibilitat i empatia.

emocional,

flexibilitat,

•

Coneixement i expertesa en l’especialitat en entorn hospitalari.

•

Experiència en gestió de qualitat ISO 9001.

•

Ser una persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment
d’objectius i habituada al treball en equip.

•
TIPUS DE CONTRACTE
DURADA DEL CONTRACTE
JORNADA
HORARI
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
LLOC DE TREBALL
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

Disponibilitat immediata, flexibilitat horària, treball a torns i per
jornades continuades.
Temporal
Depenent de les necessitats del servei.
Parcial: Mitja jornada
Matí
Segons conveni col·lectiu
HOSPITAL COMARCAL AMPOSTA
• Original i fotocopia dels requisits imprescindibles.
• Sol·licitud per la participació en processos de selecció.
• Declaració responsable degudament emplenada.
• Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (Demana cita
aquí o sol·licita’l online amb certificat digital o clave)
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.
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 màxima: 10 punts ).

PRESENTAR CANDIDATURA

Els interessats hauran de presentar la documentació original i les
fotocopies a la Secretaria de l’Hospital Comarcal d’Amposta al Carrer
Jacint Verdaguer número 11-13 43870 Amposta, en horari de dilluns a
divendres de 09:00 a 13:00

OBSERVACIONS

No s’acceptarà cap candidatura que no presenti tota la documentació
sol·licitada ni via correu electrònic.
Totes les actualitzacions referents a la convocatòria i al procés de
selecció es publicaran a la pàgina web.

