Anunci de treball: 22_91_FAC_MPED
Sabadell, 18 de maig de 2022

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
per al Servei de Medicina Pediàtrica,
ofereix
Lloc de treball:
1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS)

Requisits:


Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.



Títol d’especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques.

Es valorarà:


Currículum.



Competències en l’atenció al pacient crític (pediàtric i neonatal).



Experiència en l’abordatge del pacient complex en l’àmbit específic de la seva competència.



Disponibilitat i flexibilitat per a l’atenció continuada del pacient greu (pediàtric i neonatal).



Experiència docent i d’investigació.



Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i professionals.

S’ofereix:
Incorporació a l’equip de treball del Servei de Medicina Pediàtrica del Parc Taulí, hospital universitari
(formació MEF i Grau) de referència per a una població de 1,5 milions d’habitants, amb
desenvolupament d’especialitats pediàtriques i cures intensives (pediàtriques i neonatals) i amb una
àmplia experiència docent i de recerca. La funció a desenvolupar es la corresponent a l’Atenció
Continuada.

1

Anunci de treball: 22_91_FAC_MPED
Sabadell, 18 de maig de 2022

La persona candidata designada es vincularà a la institució mitjançant un contracte de substitució fins
a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu (transitòriament podrà ser vinculat
amb altre modalitats legalment vigent, sense perdré la condició d’interí). Les condicions laborals són
les establertes en el II Conveni SISCAT amb jornada parcial.
Data d’incorporació: juliol de 2022

Procés de selecció:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci i amb els
procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que
es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat .
En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates
que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al
desenvolupament de les funcions a cobrir.

Informació, inscripció, documentació i termini:
Les
persones
interessades
podran
fer
la
seva
inscripció
a
l’enllaç
https://tauli.talentclue.com/es/node/86836443/12623479 on caldrà adjuntar el currículum, en format
PDF, i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella
documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en
relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència
d’aquest anunci.

Data de termini:

6 de juny de 2022

Codi: 5144
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