Anunci de 5 beques formatives de postgrau d’Infermeria en
Assistència Integral al Malalt Crític
La Corporació Sanitària Parc Taulí te la possibilitat de becar la totalitat de la matricula per cursar
un postgrau semipresencial en Assistència Integral al Malalt Crític amb patologia cardiovascular
i/o respiratori organitzat per l’Institut d’Investigació i Innovació I3PT de la Fundació Parc Taulí,
adscrit a l’Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per tal de cobrir aquestes matriculacions s’obre la present convocatòria.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA:
A. MATRICULES DISPONIBLES
5 places (veure programa Annex 1).
B. REQUISITS
- Titulació de DUE o Grau en infermeria
- Professional amb vinculació de contracte d’interinatge per contingències en la darrera
convocatòria o nova incorporació a la CSPT amb experiència assistencial i inscrit al
procés de selecció 20_03_INFC (enllaç: https://bit.ly/35ZY2sg ) i apte per a la seva
contractació.
C. DOCUMENTACIÓ
- Currículum vitae.
- Full de sol·licitud complimentat (veure Annex 2).
D. PER A LA RESOLUCIÓ ES VALORARÀ
Les motivacions exposades al full de sol·licitud. En cas de concurrència s’establirà els
mecanismes per a la seva resolució.
E. DEDICACIÓ A L’ÀMBIT DE CRÍTICS D’ADULT
En la mesura que la persona assoleixi les competències formatives per ocupar les posicions
de Crítics d’Adults, la seva dedicació serà exclusivament en aquest àmbit.
F. COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA
La persona, havent tingut una valoració positiva, haurà de signar un compromís de
contractació temporal i una permanència de vinculació professional amb la CSPT després
de la data de finalització del curs, mínima de tres anys. En cas de desvinculació voluntària
de la persona o per motius disciplinaris o objectius, abans de tres anys de la contractació
amb la CSPT, haurà d’abonar la totalitat de l’import de la matriculació. Una vegada passat
tres anys, no caldrà fer l’abonament.
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INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent:
https://bit.ly/3qWZtj6 on caldrà adjuntar, el full de sol·licitud i els requisits de la convocatòria.
Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a docencia@tauli.cat
indicant: Beques postgrau d’infermeria
G. DATA DE TERMINI: 16 de febrer de 2021

Sabadell, 3 de febrer de 2021
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ANNEX 1: PROGRAMA POSTGRAU SEMIPRESENCIAL
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ANNEX 2 : FULL DE SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PER BEQUES FORMATIVES D’INFERMERIA
Cognoms i nom:
DNI:
Nom empresa actual:
Torn i servei actual:
Indicar la formació:
Motiu de la sol·licitud:

Postgrau d’Infermeria en Assistència Integral al Malalt Crític
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