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 ANNEX 4: INSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL I REQUERIMENTS ESPECÍFICS 

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA INSCRIPCIÓ 
 
A continuació es presenten els diferents serveis amb el link corresponent per fer la 
inscripció. Cada link pot incloure diferents places que tenen els mateixos requisits. 
Si es vol optar a més d’una plaça però que tenen associats links diferents, caldrà fer 
la inscripció a través de cadascun dels links i repetir el procés d’inscripció per tants 
llocs de feina als que es vulguin optar (sempre que es compleixin els requisits 
indicats a cada plaça) 
 
Es recomana revisar el MANUAL PER A LA INSCRIPCIÓ ON-LINE A UNA 
CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ abans d’iniciar cap procés 
d’inscripció. 
 



4 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

SERVEI/ÀMBIT i ENLLAÇ 
D’INSCRIPCIÓ AL PROCÉS 

(*) Requisit 
d’Especialitat 
requerida / 

Titulació 
requerida 

Nº 
places 

per 
procés 

Núm. 
De 

plaça 

Tipus 
convoca-

tòria 

 
REQUISITS D’EXPERIÈNCIA I FORMACIÓ 

 
ASPECTES A VALORAR 

Servei de Dermatologia  
(23_GP1_DERM_1)   
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93100811/12623479  

  
 

Dermatologia 2 
 

2720 
 

Concurs 
 
 

--- Experiència en Cirurgia Dermatològica i atenció de pacients 
amb Hidrosadenitis Supurativa. 

 
2729 
 

 
Experiència en Cirurgia Dermatològica i atenció de pacients 
amb Nevus Melanocítics i Melanoma. Experiència en 
Epiluminiscència Digital Computeritzada. 

Servei de Dermatologia  
(23_GP1_DERM_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174426/12623479 

Dermatologia 1 6993 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínim 2 anys en Cirurgia Dermatològica i en assajos clínics 
sobre malalties emergents.  

Experiència en atenció de pacients amb Malalties 
Ampolloses. 

Servei de Dermatologia  
(23_GP1_DERM_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174440/12623479   
 

Dermatologia 
 

1 2727 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en cirurgia dermatològica, atenció a malalties 
sistèmiques i urticària crònica 

--- 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174516/12623479 
 

Anatomia 
Patològica 

 
1 

5579 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 6 mesos en patologia ginecològica, 
uropatologia, patologia endocrina, dermatopatologia i citopatologia. 

--- 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174541/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5681 
 

Concurs Experiència mínima d’1 any en patologia digestiva, uropatologia i 
citopatologia 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174557/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5689 
 

Concurs Experiència mínima de 2 anys en patologia mamària, patologia 
hematolimfoide i citopatologia 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174564/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5754 Concurs Experiència mínima de 2 anys en citopatologia, patologia digestiva, 
uropatologia i patologia de parts toves 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_5)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174571/12623479  

Anatomia 
Patològica 

1 5529 Concurs Experiència mínima de 2 anys en patologia pulmonar, nefropatologia, 
patologia hepàtica i patologia maxil·lofacial/ORL. 

--- 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93100811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93100811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174440/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174440/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174516/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174516/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174541/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174541/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174557/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174557/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174564/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174564/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174571/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174571/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174583/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 8215 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència mínima d’1 any en ginecopatologia, patologia mamària i 
dermatopatologia 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174592/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5865 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 6 mesos en patologia ginecològica, 
uropatologia, dermatopatologia/parta toves i citopatologia 

--- 
 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174667/12623479  
 

Endocrinologia   
1 
 

314 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Min. 2 anys com a responsable en nutrició hospitalària. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 

Títol de Doctorat o en vies de consecució. 
Experiència en nutrició parenteral domiciliària 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174690/12623479  
 

Endocrinologia  1 7550 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Min. 1 any experiència en nutrició hospitalària. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 

Títol de Doctorat o en vies de consecució. 
Experiència en recerca en metabolisme fosfo-càlcic 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174750/12623479  
 

Endocrinologia 1 3533 Concurs Mín. 2 anys en endocrinopaties i gestació, especialment diabetis. 
Formació en estadística. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 

--- 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_4)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174776/12623479  
 

Endocrinologia 1 3720 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys en peu diabètic. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 
Estar en possessió del títol de Doctorat. 

Experiència en disfòria de gènere. 

Servei d’Hematologia 
(23_GP1_HEMA_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174844/12623479  
 

Hematologia  

 
1 
 
 

3722 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en el maneig de pacients amb patologia hematologica 
d'alta complexitat en regim hospitalari i ambulatori. Experiència en 
noves terapies ( immunoterapia i terapia celular) 
Titol de Doctor o projecte de tesi doctoral en curs.  
Experiència acreditada en formació i docencia pre i postgrau. 
Experiència com a Investigador en assajos clinics de la especialitat.  

Formació acreditada com a expert en Mieloma Múltiple 
Disponibilitat i motivació per implicar-se en el projecte de 
coordinació d'hospitalització de pacients amb patologia 
hematològica d'alta complexitat. 

Servei d’Hematologia 
(23_GP1_HEMA_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174860/12623479  
 

Hematologia 

1 6245 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en el maneig de pacients amb patologia 
hematologica d'alta complexitat en regim hospitalari i ambulatori. 
Experiència com investigadora en el desenvolupament i seguiment 
d'assajos clinics. Experiència acreditada en la docencia pre i postgrau. 
 

Formació acreditada en Hematogeriatria. Formació 
acreditada en el diagnòstic i tractament de les citopenies 
immunes i aplasies medul·lars 
Disponibilitat i motivació per implicar-se en el projecte de 
coordinació d'hospitalització de pacients amb patologia 
hematològica d'alta complexitat. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93174583/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174583/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174592/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174592/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174667/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174667/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174690/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174690/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174750/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174750/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174776/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174776/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174844/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174844/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174860/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174860/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174948/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 6550 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en neurocirurgia pediàtrica, craniofacial i 
mapping cerebral, col·laboració en recerca neurotumoral. 
 

Experiència com a coordinador/a de societats científiques. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174957/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 6551 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en neurocirurgia base de crani oberta i funcional. 
Experiència en docència. 
Formació especifica en abordatges de crani. 

Capacitat de treball en equip i investigació. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174970/12623479  
 
 

Neurocirurgia 

1 6552 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en cirurgia neurovascular i en docència. 
Formació específica en neurovascular. 
 

Capacitat de treball en equip. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175025/12623479 
 

Neurocirurgia 

1 7497 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en  cirurgia endoscòpica ventricular. 
Formació especifica en cirurgia endoscòpica ventricular. 

Capacitat de treball en equip. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175046/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 7547 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en cirurgia endoscòpica base de crani i neurovascular. 
Formació específica en cirurgia endoscòpica base crani. 

Capacitat de treball en equip. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175062/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 7715 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en cirurgia de columna oberta i percutània 
Formació específica en cirurgia de columna. 

Capacitat treball en equip i investigació. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175200/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 7716 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en neurocirurgia pediàtrica a UCIES i patologia complexa 
de columna. 
Formació específica en patologia complexa de columna. 

Capacitat de treball en equip. 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175316/12623479  

Urologia 1 2548 Concurs Mínim 3 anys en urologia oncològica, diagnòstica i terapèutica 
(cirurgia laparoscòpica trans i retroperitoneal), en especial del Tumor 
vesical infiltrante. 
Mínim 1 any d’experiència en equips de Cirurgia Laparoscòpica 
Robòtica 
Coneixement i experiència del programa ERAS sobre la Cistectomia 
Radical. 

Experiència en atenció en consulta ambulatòria de Uro-
Oncologia hospitalario i A.P. 
Participació en activitats docents, assajos clínics, 
investigació i estudis de millora de la qualitat. 
Capacitat de  treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica envers als usuaris, els 
familiars i els professionals. 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93174948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174957/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174957/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174970/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174970/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175025/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175025/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175062/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175062/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175200/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175200/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175316/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175316/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175331/12623479  
 

Urologia 1 3700 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys en enucleació protàtica amb Làser de Holmium. 
Mínim 5 anys d’experiència en exploracions andrològiques (inclosa 
experiència en ECO-Doppler de penis) 
Màster en Sexologia i Teràpia de Parella. 
Formació quirúrgica en cirurgia reconstructiva i uretral. 
 
 

Titol de Doctorat o projecte de tesis en curs, en Andrologia. 
Formació en tutoria de residents. 
Experiència integral en atenció en consulta ambulatòria 
d’Andrologia. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica envers els usuaris, 
familiars i professionals. 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175341/12623479  

Urologia 1 3877 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Coneixements avançats en Estadística ( Màster, diplomatures...) 
Màster en Urologia Funcional. 
Mínim 3 anys en atenció en consulta ambulatòria i Gabinet d’Urologia 
funcional i dolor pèlvic crònic. 
Experiència en l’estudi i tractament de les infeccions urinàries en 
equips hospitalaris multidisciplinaris. 
 

Experiència en estudis i assajos clínics d’infeccions 
urinàries. 
Experiència en el tractament quirúrgic de la bufeta 
hiperactiva. Tractament ambulatori. 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175352/12623479  
 

Urologia 1 3891 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en cirurgía laparoscòpica, en especial, 
prostectomia radical. 
Mínim de 3 anys d’experiència en atenció en consulta ambulatòria i 
Gabinet d’Urologia funcional i dolor pèlvic crònic. Estudis urodinàmics 
i cirurgia ambulatòria. 
Experiència en el tractament i maneig del carcinoma de pròstata 
avançat. 
 

Formació finalitzada o en curs de Cirurgia Robòtica. 
Experiència en atenció en consulta ambulatòria d’Uro-
Oncologia multidisciplinar. 
Docència en Dolor pèlvic crònic en cursos multidisciplinaris. 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175359/12623479   
 
 

Urologia 1 7511 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en el tractament quirúrgic de la Patologia 
Litiàsica. 
Mínim  5 anys d’experiència en el tractament de l’estenosi uretrals. 
Formació avançada en cirurgia de sòl pèlvic i incontinència urinària. 
Formació en cirurgia reconstructiva uretral. 

Experiència en atenció en consulta ambulatòria de litiasis i 
urologia funcional. 
Experiència en equips de treball multidisciplinaris ) en 
especial a nivell d’Atenció en Assistència Primària) 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 

Servei de Nefrologia 
(23_GP1_NEF_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175677/12623479 
 

Nefrologia 

 
 
3 

97 
98 
3702 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys en pacient renal (àmbit crònic de tractament substitutiu 
renal com agut hospitalitzat) 

--- 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175732/12623479  
 
 

 
 
Medicina 
Interna 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
53 

 
 
Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat ( superior a 3 anys) 
Experiència i formació en el maneig de les infeccions nosocomials, 
especialment la infecció postquirúrgica  protètica de l’àrea de 
traumatologia ( superior a 3 anys) 
Experiència en la participació en Unitats  multidisciplinars de cures 
d’úlceres complexes i de infecció protètica traumatològica ( superior a 
1 any) 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93175331/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175331/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175341/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175341/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175352/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175352/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175359/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175359/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175677/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175677/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175732/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175732/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiència i formació pel control i tractament de pacients amb 
infecció per VIH així com els coinfectats per Virus d’hepatitis C  ( 
superior a 2 anys) 
Experiència i formació pel seguiment i control de pacients que prenen 
profilaxis pre i post  exposició. ( superior a 2 anys) 
 
 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175765/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 56 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en el control d’infecció hospitalària ( superior a 3 anys) 
Experiència en el maneig de les infeccions nosocomials, especialment 
la infecció postquirúrgica (superior a 3 anys) 
Formació i experiència en l’àmbit de Salut Internacional i en el Consell 
al Viatger 
 
 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
Formació en el disseny i anàlisi d’investigacions clíniques 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175782/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3596 Concurs Experiència en el lideratge del grup de control d’infecció hospitalària  
Experiència en el maneig de les infeccions nosocomials ( superior a 3 
anys) 
Experiència en el maneig de infecció endovascular , especialment 
endocarditis infecciosa (superior a 3 anys) 
Experiència en el recolzament per mitjà interconsultes a altres serveis 
mèdics especialment de l’àrea d’onco-hematologia 
Experiència en el participar i liderar en el programa d’optimització 
d’antibiòtics (PROA) ( superior a 3 anys) 
Formació i experiència en l’àmbit de Salut Internacional i en el Consell 
al Viatger 
Formació en el disseny i anàlisi d’investigacions clíniques 
Experiència en el lideratge de grups de recerca 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175792/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3695 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat( superior a 3 anys) 
Experiència i formació en el maneig de la tuberculosis 
Experiència i formació pel control i tractament de pacients amb 
infecció per VIH així com els coinfectats per virus de la hepatitis C 
(superior a 3 anys) 
Experiència i formació pel seguiment i control de pacients que prenen 
profilaxis pre i post exposició.( superior a 2 anys) 
Experiència en el diagnòstic i tractament de les malalties de 
transmissió sexual.  
Experiència en el maneig clínic i en la recerca de les endocarditis 
infeccioses  
Experiència en política de control d’antibiòtics 

Currículum vitae. 
Màster en Malalties Infeccioses. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Experiència en la participació i monitorització pacients que 
participen en assajos clínics.  
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93175765/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175765/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175782/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175782/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175792/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175792/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

   

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175801/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 7813 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència en el control d’infecció hospitalària (superior a 3 anys) 
Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat 
Experiència en el maneig de les infeccions nosocomials, especialment 
la infecció postquirúrgica  protètica de l’àrea de traumatologia i 
cirurgia vascular ( superior a 3 anys) 
Experiència en la participació en la Unitat  multidisciplinar de peu 
diabètic 
Experiència en política de control d’antibiòtics 
 
 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050869/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3809 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat ( superior a 3 anys) 
Experiència en la organització i execució de la consulta de consell al 
viatger (superior a 3 anys) 
Experiència en el diagnòstic i tractament de malalties tropicals ( 
superior a 3 anys) 
Experiència i formació per la indicació de la vacunació dels pacients 
amb tractaments immunosupressors.  
Experiència en política de control d’antibiòtics 

Currículum vitae. 
Formació en Malalties Tropicals 
Estades formatives i laborals en Hospitals de països de 
baixa renta. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei de Reumatologia 
(23_GP1_REUM_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93176092/12623479  
 

Reumatologia 

 
4 

3718 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínim 3a en el diagnòstic i maneig de malalts 
amb artritis reumatoide 
Experiència acreditada mínim 3 anys en ecografia de arteria temporal 
Experiència acreditada mínim 3a en biòpsia glàndula Salivar menor 

--- 

Servei de Reumatologia 
(23_GP1_REUM_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93176099/12623479  
 

Reumatologia 3719 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínim 3a en el diagnòstic i maneig de malalts 
amb artrosi genolls 
Experiència acreditada mínim 3a en investigació en el camp de 
l’artrosi 
Experiència acreditada de mínim 3a en Unitat assajos clínics 

--- 

Servei de Reumatologia 
(23_GP1_REUM_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93176228/12623479  
 

Reumatologia 5944 
6291 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínim 3a en diagnòstic i maneig de malalts 
amb espondiloartritis 
Experiència acreditada mínim 3a en investigació en el camp de les 
espondiloartritis 
Experiència acreditada mínim 3a  en Assajos clínics 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93175801/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175801/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176092/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176092/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176099/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176099/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176228/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176228/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Medicina Interna 
(23_GP1_MINT_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177102/12623479  
 

Medicina 
interna 
 

1 48 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 3 anys en l’atenció de pacients en unitats de 
suport mèdic a l’àmbit quirúrgic. 
Formació acreditada i expertesa clínica en l’atenció de pacients amb 
malalties autoimmunes sistèmiques. 
Formació en ecografia clínica. 
 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Disponibilitat per atendre pacients tant a l’hospital d’aguts 
com a l’àmbit sociosanitari. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Capacitat d’adaptació als canvis. 

Servei de Medicina Interna 
(23_GP1_MFC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177177/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

1 2764 Concurs Experiència mínima de 2 anys en HAD 
Experiència mínima de 9 mesos en sistemes de telemedicina i 
telemonortizació. 
Experiència mínima de 9 mesos en gestió de bases de dades, 
estàndards semàntics i codificació clínica. 
Experiència mínima de 9 mesos en el tractament d’infeccions 
complexes a domicili mitjançant Tractament Antimicrobià Domiciliari 
Endovenós (TADE) complexe. 
Experiència mínima de 9 mesos en TADE autoadministrat pel 
pacient/cuidador en bombes elastomèriques i en infeccions per 
gèrmens multirresistents. 
Experiència mínima de 9 mesos en el maneig a domicili del pacient 
geriàtric i pluripatològic amb patologia aguda o crònica aguditzada. 
Experiència mínima de 9 mesos en analgèsia post-operatòria 
endovenosa en pacients sotmesos a CMA. 
Experiència mínima de 9 mesos en els règims de quimioteràpia 
administrada a domicili. 
Experiència mínima de 9 mesos en el seguiment i tractament de 
ferides complexes que puguin requerir tractament amb Teràpies de 
Pressió Negativa. 
Experiència mínima de 9 mesos en el suport i entrenament de 
pacients que requereixen nutrició parenteral o enteral a domicili. 
Formació acadèmica acreditada en HAD. 
Formació (acabada o en curs) en direcció d’hospitals i de serveis de 
salut. 
Formació acreditada en sistemes de telemedicina i telemonortizació. 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
 

Unitat Pacient Crònic Complex 
(23_GP1_UPCC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177185/12623479  
 

Medicina 
interna 
 

1 
 

3808 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínim de 2 anys) en l’atenció de pacients 
crònics complexos i geriàtrics, tant a hospitalització com a dispositius 
ambulatoris (hospital de dia) 
Experiència mínima de 6 mesos en el maneig de malalties infeccioses, 
especialment en l’àmbit sociosanitari. 
Experiència mínima de 6 mesos en Programes d’Optimització d’us 
d’antimicrobians. 
 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Disponibilitat per atendre pacients tant a l’hospital d’aguts 
com a l’àmbit sociosanitari. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.  

https://tauli.talentclue.com/es/node/93177102/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177102/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177177/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177177/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177185/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177185/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Unitat Pacient Crònic Complex 
(23_GP1_UPCC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177345/12623479  
 

Medicina 
interna 
 

1 3889 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínim de 2 anys) en l’atenció de pacients 
crònics complexos i geriàtrics, tant a hospitalització com a dispositius 
ambulatoris (hospital de dia). 
Experiència mínima de 6 mesos en el maneig de pacients amb 
malalties sistèmiques i autoimmunes. 
Formació acreditada en el maneig de pacients amb malalties 
sistèmiques i autoimmunes. 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Disponibilitat per atendre pacients tant a l’hospital d’aguts 
com a l’àmbit sociosanitari. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.  
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177977/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 87 Concurs Mín. 2 anys d’experiència en tumors toràcics i tumors del Sistema 
Nerviós Central. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177991/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 2186 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys d’experiència en tumors digestius. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics.  
Doctorat en Medicina i Cirurgia. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178004/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 3709 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en tumors digestius. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178020/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 3810 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en tumors toràcics. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178035/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 6145 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en tumors digestius. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 
Coneixements de telemedicina. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_INT) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050786/12623479  
 

Medicina 
interna 

1 6667 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en el tractament de suport als pacients 
oncològics i urgències oncològiques. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93177345/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177345/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177977/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177977/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177991/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177991/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178004/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178004/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178020/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178020/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050786/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050786/12623479


12 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  
Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178650/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 3528 
 

Concurs Mín. 8 anys d’experiència acreditada en atenció de consulta 
ambulatòria i urgències otorrinolaringològiques hospitalàries.  

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178670/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 2688 Concurs Mínim 8 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica en els camps de la Otologia i la 
Otorrinolaringologia pediàtrica. 
Experiència docent acreditada. 

Es valorarà haver obtingut la validació Europea del 
European Board of Otorhinolaryngology Head and Neck 
Surgery 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178687/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 3645 Concurs Mínim 2 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica. 
Experiència i participació en projectes de recerca en Rinologia. 
Experiència docent acreditada. 
Tesi doctoral realitzada o en curs. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de 
l’especialitat amb especial menció a la Rinologia i Patologia de la son. 

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_4)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178697/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 179 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 4 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica. 
Titulació de Doctorat. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de la 
especialitat amb especial menció a la Otologia i la Otorrinolaringologia 
pediàtrica i utilització de les noves tecnologies com a eina de treball 
en recerca de salut. 

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_5)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178711/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 6046 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica. 
Experiència i participació en projectes de recerca en Rinologia. 
Experiència docent acreditada. 
Tesi doctoral realitzada o en curs. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de la 
especialitat amb especial menció la Rinologia i Patologia de la son. 
 

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178730/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

2 3747 
3800 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica en el camp de la patologia de Cap i Coll. 
Experiència i participació en projectes de recerca. 
Tesi doctoral realitzada o en curs. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de la 
especialitat amb especial menció a la patologia de Cap i Coll. 
Formació acreditada en tècnica microquirúrgica per a realització de 
penjalls en cirurgia oncològica de Cap i Coll. 
 

--- 
 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93178650/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178650/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178670/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178670/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178687/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178687/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178697/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178697/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178711/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178711/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178730/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178730/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 
(23_GP1_MFRH_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179120/12623479  
 

Medicina física i 
rehabilitació 

 
 
1 
 

2039 Concurs Mínim. 2 anys d’experiència en rehabilitació limfoedema, 
neurorehabilitació, pacient pediàtric. Esperiència en rehabilitació en 
àmbit d'hospitalització d'aguts, hospitalització intermitja i en règim 
ambulatori. Prescripció ortoprotètica 
Màster en prescripció d’articles ortopèdics. 

Treball en equip, capacitat d'adaptació al canvi, resolutiu, 
emprenedor i amb interès per la recerca i la formació 
continuada 

Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 
(23_GP1_MFRH_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179132/12623479  
 

Medicina física i 
rehabilitació 

1 3870 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 6 mesos d’experiència en rehabilitació de l'aparell locomotor, 
cardiorespiratòria, intervencionisme ecoguiat i ergoespirometria. 
Rehabilitació en àmbit d'hospitalització d'aguts, hospitalització 
intermitja i en règim ambulatori. Prescripció ortoprotètica 
Màster en ecografía musculoesquelètica e intervencionisme 

Treball en equip, capacitat d'adaptació al canvi, resolutiu, 
emprenedor i amb interès per la recerca i la formació 
continuada 

Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 
(23_GP1_MFRH_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179155/12623479  
 

Medicina física i 
rehabilitació 

1 6722 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en rehabilitació de l'aparell locomotor, 
Neurorehabilitació, Ecografia de l'aparell locomotor i neurosonologia. 
Tractament espasticitat. Rehabilitació en àmbit d'hospitalització 
d'aguts, hospitalització intermitja i en règim ambulatori. Prescripció 
ortoprotètica. 
Formació en Neurosonologia. 

Treball en equip, capacitat d'adaptació al canvi, resolutiu, 
emprenedor i amb interès per la recerca i la formació 
continuada. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179261/12623479  

Llicenciatura/ 
Grau en 
Medicina i 
especialitat en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

 
 
 
 
1 

5737 
 

Concurs Mínim de deu anys d’experiència com a personal facultatiu, en un 
laboratori/servei de Microbiologia. 
Experiència acreditada en Docència Universitària pregrau i postgrau 
durant almenys cinc cursos acadèmics com a professorat associat. 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les malalties 
infeccioses i microbiologia. 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari de 
malalties infeccioses. 

Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista. 
Experiència en gestió i lideratge d´equips. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius) 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_IMMU_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179426/12623479  
 

Immunologia 

 
 
 
1 

5739 
 

Concurs-
oposició 
etapa 3 

Màster en Immunologia avançada 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada a l'àrea d'immunologia cel·lular. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en el diagnòstic i seguiment 
infecció HIV. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en tècniques de laboratori de 
capacitació espermàtica. 
Experiència acreditada com a professor associat en estudis de pregrau 
en els darrers dos anys. 

Experiència i formació en el maneig del citòmetre de flux i 
software d´anàlisi; en el maneig de sistemes informàtics per 
a l'estudi del semen; en tècniques de cultiu cel·lular; en 
tècniques de Biologia Molecular. 
Formació a estudiants de pràctiques en entitats dels graus 
de Biociències. 
 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_IMMU_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179465/12623479  
 

Immunologia 

 
 
 
 
 
1 

6489 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Màster en Immunologia avançada 
Experiència acreditada a l'àrea d'immunoquímica en els darrers 2 
anys. 
Experiència acreditada a l’àrea d’al·lèrgia en els darrers 2 anys. 
Experiència acreditada a l’àrea d’autoimmunitat en els darrers 2 anys. 
Experiència acreditada com a professor associat en estudis de pregrau 
en els darrers 2 anys. 

Experiència i formació en el maneig de tècniques d’array 
per a al·lèrgens. 
Experiència i formació en el maneig 
d’enzimoimmunoassaigs per la determinació d’IgE 
específica enfront d’al·lèrgens de extracte total i al·lèrgens 
moleculars. 
Experiència i formació en tècniques de precipitació de 
proteïnes i RNA, immunoblots i disseny d’ELISAS. 
Experiència i formació en el maneig de tècniques de 
quimioluminiscència per a la determinació 
d’autoanticossos. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93179120/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179120/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179132/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179132/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179155/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179155/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179465/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179465/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_ACLI_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179622/12623479  
 

 
 
 
Anàlisis 
Clíniques 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

5584 Concurs Mín. 4 anys d’experiència acreditada en gestió i participació en 
programes de control de qualitat extern del laboratori. 
Mín. 4 anys d’experiència acreditada en monitorització i consell 
farmacocinètica. 
Mín. 4 anys d’experiència acreditada en Sistemas de Gestió de 
Qualitat ISO 9001:2015. 
Mín. 4 anys d’experiència acreditada en les següents àrees analítiques 
del laboratori: bioquímica bàsica, proteïnogrames, hormones, 
hematologia i coagulació. 
Mín. 6 mesos d’experiència acreditada en tutor de residents d´anàlisis 
clíniques. 
Experiència acreditada en gestió de l´àrea de pre-analítica (gestió 
d´equips, circuit mostres i sistemes información) de com a mínim 6 
mesos. 
Mín. 6 mesos d’experiència acreditada en gestió de sistemes de 
Informació de Laboratori. 

Participació en comitès hospitalaris multidisciplinaris.  
Capacitat de desenvolupar projectes i guies hospitalàries. 
Experiència demostrada per pode fer guàrdies de laboratori 
d’Urgències. 
Coneixements acreditats estadístics.  
Formació continuada. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_ACLI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179668/12623479  
 

Anàlisis 
Clíniques 

 
 
 
1 

5972 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada en gestió i participació en programes de 
control de qualitat extern. 
Experiència acreditada en Sistemas de Gestió de Qualitat ISO 
9001:2015 i tenir títol d’auditor/a.  
Min. 6 mesos d’experiència acreditada en les següents àrees 
analítiques de laboratori: bioquímica bàsica, farmacocinètica, 
proteïnogrames, hematologia i coagulació. 
Experiència acreditada en gestió del laboratori d´urgències. 
 

Experiència demostrada per poder fer guàrdies de 
laboratori d’Urgències. 
Participació en grups multidisciplinaris. 
Participació en docència i formació. 
Formació continuada. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179839/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Ciències de la 
Salut. 
i 
Especialista en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

5738 Concurs Mín. 2 anys d’experiència acreditada com a personal facultatiu en un 
laboratori/servei de Microbiologia. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en Programes d’ Optimització de 
l’ús dels Antibiòtics (PROA). 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en el seguiment microbiològic 
dels casos de micobacteriosis i infeccions respiratòries (bacterianes i 
víriques). 
Experiència en Docència Universitària durant almenys un curs 
acadèmic com a professorat associat. 
 

Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional. 
Experiència en la incorporació i gestió de nous antibiòtics 
en l’àmbit hospitalari. 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les 
malalties infeccioses i microbiologia. 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari 
de malalties infeccioses. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius) 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179896/12623479 
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Ciències de la 
Salut. 
i 
Especialista en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

1 7542 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys d’experiència laboral acreditada com a personal facultatiu, 
en un laboratori/servei de Microbiologia. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en el seguiment microbiològic 
dels casos de bacterièmia/sepsis i endocarditis infecciosa. 
Experiència acreditada en Salut Internacional i parasitologia (estades 
de treball/formació en països de baixa renda, cursos o estades 
formatives en Salut Internacional/Parasitologia clínica). 
Experiència acreditada en Docència Universitària durant almenys un 
curs acadèmic com a professorat associat. 

Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional. 
Experiència en noves tecnologies (seqüenciació massiva). 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les 
malalties infeccioses i microbiologia. 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari 
de malalties infeccioses. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93179622/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179622/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179668/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179668/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179839/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179839/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179896/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179896/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius) 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_LBHE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93180035/12623479  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hematologia i 
Hemoteràpia 

 
1 
 
 

5667 Concurs Mín. 2 anys d’experiència acreditada en hemostàsia clínica (patologia 
trombòtica i hemorràgica de moderada/alta complexitat). 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en citologia hematològica i en 
citometria de flux que inclogui patologia hematològica pediàtrica. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en hematimetria, laboratori de 
coagulació (estudis de trombofilia, coagulopaties, funcionalitat 
plaquetar) i control de tractament anticoagulant oral. 

Experiència en guàrdies en laboratori d´urgències. 
Coneixement software anàlisis citometria. 
Participació en comitès hospitalaris multidisciplinaris 
relacionats amb patologia  trombòtica. 
Formació continuada. 
Docència universitària. 
Activitat de recerca. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_LBHE_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182743/12623479  
 

Hematologia i 
Hemoteràpia 

1 5743 Concurs Mín. 18 mesos d’experiència acreditada en citologia hematològica i en 
citometria de flux, que inclogui patologia hematològica pediàtrica. 
Mín. 6 mesos d’experiència acreditada en hematimetría, laboratori de 
coagulació (estudis de trombofilia, coagulopaties, funcionalitat 
plaquetar) i control de tractament anticoagulant oral. 
 

Coneixement software anàlisis citometria. 
Formació acreditada en diagnòstic de patologia 
hematològica mitjançant   citometria de flux. 
Formació continuada. 
Participació en docència i formació. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050523/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Medicina i 
especialitat en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

 
1 

 
6501 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Màster en malalties infeccioses i microbiologia 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari de 
malalties infeccioses. 
Participació en grups de treball de qualitat de normes ISO en l´àmbit 
de laboratori clínic. 
 

Experiència en noves tècniques serològiques, virologia i 
biologia molecular. 
Experiència en noves tecnologies (seqüenciació massiva) 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les 
malalties infeccioses i microbiologia. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista 
Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius). 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182837/12623479  
 

Pneumologia 

 
1 

55 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en endoscòpia respiratòria. 
Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta d’hospitalització i cures respiratòries 
intermèdies). 

--- 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182882/12623479  
 

Pneumologia 1 2207 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta hospitalització i cures respiratòries intermèdies). 
Experiència en pacient pluripatològic 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93180035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93180035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182743/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182743/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050523/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050523/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182837/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182837/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182882/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182882/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182916/12623479  
 

Pneumologia 1 6943 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient semicrític respiratori i no 
respiratori (UCRI), incloent suport ventilatori no invasiu i ecografia en 
pacient agut. 
Experiència i coneixement del pacient mèdic pluripatològic agut, 
especialment en patologia infecciosa respiratòria. 

--- 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182948/12623479  
 

Pneumologia 1 3723 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 5 anys d’experiència en patologia del son. 
Mín. 5 anys d’experiència en consulta externa, incloent diagnòstic 
precoç en pacient pneumològic. 

--- 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182981/12623479  
 

Pneumologia 1 5068 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta hospitalització i cures respiratòries intermèdies), 
especialment en ventilació no invasiva. 
Mín. 1 any d’experiència en consulta externa 

--- 

Servei de Pneumologia  
(23_GP1_PNEU_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182988/12623479  
 

Pneumologia 1 7424 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta hospitalització i cures respiratòries intermèdies). 
Mín. 1 any d’experiència en maneig de pacient amb asma bronquial 
greu. 

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183234/12623479  
 

Neurologia 1 
 
 
 
 
 
 

90 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 8 anys d’experiència en Patologia Desmielinitzant (Esclerosis 
Múltiple). 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en l’administració de Toxina 
botulínica, tant en Espasticitat com en Distonies.    

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183280/12623479  
 

Neurologia 1 6050 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 3 anys d’experiència en Patologia Desmielinitzant (Esclerosis 
Múltiple). 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular de rescat.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   

                              o   
- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 

terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

--- 

Servei de Neurologia Neurologia 1 
 

6048 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 3 anys d’experiència en Trastorn del Moviment (Malaltia de 
Parkinson). 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93182916/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182916/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182981/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182981/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182988/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182988/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183234/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183234/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183280/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183280/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_NEUR_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183342/12623479  
 

Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   
O 

- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 
terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183364/12623479  
 

Neurologia 1 6049 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 10 anys d’experiència en el diagnòstic i tractament de la 
Patologia Neuromuscular i en el domini de la tècnica d’EMG. 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   
O 

- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 
terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

 

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183382/12623479  
 

Neurologia 2 7426 
7430 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys d’experiència en el maneig de la Patologia Vascular 
Cerebral principalment en la Unitat Ictus, Planta convencional i CCEE. 
Experiència en la coordinació amb els equips de Geriatria, 
Convalescència i Rehabilitació. 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93183342/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183342/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183364/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183364/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183382/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183382/12623479


18 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

O 
- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 

terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 
 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183398/12623479  
 

Neurologia 1 6051 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 3 anys d’experiència en el maneig de pacients amb sospita de 
trastorn cognitiu, de forma especial en els pacients amb sospita d’inici 
pre-senil, com en el maneig de pacients amb malalties genètiques i 
disfunció neurològica ja que bàsicament es manifesten amb dèficits 
cognitius-conductuals i epilèpsia.  
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   
O 

- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 
terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

 

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_PSAN_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183766/12623479  
 
 
 

Psicòleg 
Sanitari  

1 2625 Concurs Títol de Doctorat en Psicologia 
Formació específica en Neuropsicologia Clínica. 
Mín. 10 anys d’experiència en: 
- Neuropsicologia clínica en coordinació dels diferents àmbits de la 
Neurologia, tant en l’àmbit d’aguts com subaguts i crònics.  
-  Determinar el perfil neuropsicològic dels pacients amb Patologia 
Cognitiva Degenerativa com a partícip del procés diagnòstic-terapèutic 
del Deteriorament Cognitiu en EAIA Demències. Determinar, així 
mateix, els dèficits cognitius en les malalties neurològiques no 
catalogades com a Demència (Parkinsonismes, Esclerosis Múltiple, 
Epilèpsia i altres) però que  repercuteixen en la funcionalitat sent 
necessària la seva caracterització encaminada a l’evolució pronòstic i 
necessitat de suport. 
Definir els dèficits, més o menys focals, en els pacients amb Dany 
Cerebral , principalment en els pacients que han patit un  ictus o un 
TCE amb la finalitat d’orientar la rehabilitació, realitzar un pronòstic i 
caracteritzar el suport. 
Es tindrà en compte l’experiència en la monitorització cognitiva en 
pacients neuro-quirúrgics, així com la capacitat docent i investigadora. 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 

Aparell Digestiu 1 59 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Títol de Doctorat en Medicina 
Experiència mínima de 4 anys en el maneig del pacient hospitalitzat, 
especialment amb cirrosi descompensada i les seves complicacions. 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93183398/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183398/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183766/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183766/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
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(23_GP1_APDI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185180/12623479  
 

Experiència mínima de 4 anys en participació com a investigador en 
assajos clínics . 
Experiència mínima de 2 anys en realització d’Endoscopia Digestiva 
diagnòstica i terapèutica de baixa complexitat 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185250/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 60 Concurs Títol de Doctorat en Medicina 
Experiència mínim de dos anys en el maneig del pacient hospitalitzat, 
especialment amb cirrosi descompensada i les seves complicacions. 
Experiència mínim de dos anys  en participació com a investigador en 
assajos clínics. 
Experiència de mínim dos anys en realització de manometria portal 
Experiència de mínim dos anys en realització d’endoscòpia diagnòstica 
i terapèutica 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185310/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 80 Concurs Títol de Doctorat en Medicina 
Experiència mínima de dos anys en el maneig del pacient hospitalitzat 
Experiència mínima de dos anys en maneig de la malaltia inflamatòria 
intestinal 
Experiència mínima de dos anys en Endoscòpia Digestiva 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185326/12623479 
 

Aparell Digestiu 1 3736 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Doctor en Medicina. 
Experiència mínima de tres anys en el maneig del pacient hospitalitzat 
amb patologia de tub digestiu i de pàncrees 
Experiència mínima de 4 anys en Endoscòpia diagnostica i terapèutica 
de baixa complexitat 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185875/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 3805 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de quatre anys en Endoscòpia Digestiva avançada 
Experiència mínima de quatre anys en Ecoendoscopia digestiva 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186046/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 3997 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de tres anys en Endoscòpia Digestiva avançada 
Experiència mínima de dos anys en lectura de càpsula endoscòpica. 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186079/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 6450 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de dos anys en Endoscòpia Digestiva diagnòstica i 
terapèutica   
Experiència mínima de dos anys en maneig de malalties de l’àmbit de 
la Gastroenterologia 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186178/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 8350 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència mínima d’un any en Endoscòpia Digestiva diagnòstica i 
terapèutica de baixa complexitat 

--- 

Servei de Medicina Nuclear 

Medicina 
Nuclear 

2 3775 
3883 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència com a metge especialista en un Servei de 
Medicina Nuclear. 
Curs de Capacitació per Supervisor d'Instal·lacions Radioactives, 
branca Medicina Nuclear. 
 

Curriculum Vitae. 
Coneixements en PET TC, Gammagrafia òssia, SPECT 
miocardíac, Gangli sentinella, exploracions isotòpiques 
renals, exploracions isotòpiques en endocrinologia. 
Anglès i expertesa en ofimàtica. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93185180/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185180/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185250/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185250/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185310/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185310/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185326/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185326/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185875/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185875/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186079/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186079/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186178/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186178/12623479
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(23_GP1_MNUC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186237/12623479  
 

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de 
comunicació 

Servei de Medicina Nuclear 
(23_GP1_MNUC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186401/12623479  
 

Medicina 
Nuclear 

1 5708 Concurs Experiència mínima de 4 anys com a metge especialista en un Servei 
de Medicina Nuclear en l’àmbit d’un hospital Universitari. 
Curs de Capacitació per Supervisor d'Instal·lacions Radioactives, 
branca Medicina Nuclear. 
 
 

Curriculum Vitae. 
Coneixements en PET TC, Gammagrafia òssia, SPECT 
miocardíac, Gangli sentinella, exploracions isotòpiques 
renals, exploracions isotòpiques en endocrinologia. 
Anglès i expertesa en ofimàtica. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de 
comunicació. 

Oficina Tècnica de Cribratge de 
Càncer  
(23_GP1_MPRE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186464/12623479 

Medicina 
Preventiva i 
Salut Pública 

 3656* Concurs Experiència minin de 5 anys en Programes de Cribratges Poblacionals 
de càncer colorectal. 
 

Doctorat en Medicina i Cirurgia 
Formació en recerca qualitativa.  
Publicacions científiques en revistes indexades. 
Capacitat de comunicació i empatia. 
 

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial 
(23_GP1_CMAX_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186546/12623479  
 

Cirurgia Oral i 
Maxil·lofacial 

4 3792 
3793 
6080 
7114 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Formació, experiència i interès en cirurgia oncològica de 
cap i coll, cirurgia ortognàtica, malformacions orofacials i 
traumatologia facial. 
Formació, experiència i interès en recerca 
Experiència i interès en docència 
Altres titulacions (doctorat, llicenciatura d’odontologia, 
màsters oficials, etc) 
Coneixements suficients de català, castellà i anglès. 
Coneixements d’altres idiomes. 
Capacitat i voluntat de treball en equip. 
 

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial 
(23_GP1_CMAX_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186574/12623479  
 

Cirurgia Oral i 
Maxil·lofacial 

1 3732 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Títol de Doctorat.  
Board europeu de cirurgia maxil·lofacial 
Experiència en tractament de paràlisi facial i en reconstrucció cutània 
de cap i coll 
Projectes d´investigació demostrables. 
Publicacions demostrables 
 

Formació, experiència i interès en cirurgia oncològica de 
cap i coll, cirurgia ortognàtica, malformacions orofacials i 
traumatologia facial. 
Formació, experiència i interès en recerca 
Experiència i interès en docència 
Altres titulacions (doctorat, llicenciatura d’odontologia, 
màsters oficials, etc) 
Coneixements suficients de català, castellà i anglès. 
Coneixements d’altres idiomes. 
Capacitat i voluntat de treball en equip. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186662/12623479  
 

Cardiologia 

 
1 

 
45 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en Cardiologia clínica. 
Fellowship en Hemodinàmica. 
Mínim 2 anys d’experiència en Hemodinàmica. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Hemodinàmica, amb experiència mínima 
de 2 anys. Disponibilitat per fer tasques clíniques 
addicionals a funcions d'Hemodinàmica (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186237/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186237/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186401/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186401/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186546/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186546/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186574/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186574/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186662/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186662/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

etc). La plaça contempla fer activitats compartides clíniques 
i d’Hemodinàmica (no és exclusiva d’Hemodinàmica) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186747/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
1899 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Màster en Cures Cardíaques Agudes, en prevenció cardiovascular i 
rehabilitació cardíaca, en Diagnòstic per la Imatge en Cardiologia.  
Formació específica en Insuficiència Cardíaca. 
Mínim de 13 anys d’experiència en Cardiologia Clínica (especial focus 
en insuficiència cardíaca mínim 4 anys). 
Mínim de 2 anys d’experiència en insuficiència cardíaca. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Experiència mínima de 2 anys en insuficiència cardíaca. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions relacionades amb Insuficiència Cardíaca (CCEE, 
Urgències, ergometries, Med Nuclear, hospitalització, 
ecocardiografia, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186777/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
1930 

Concurs Mínim 5 anys d’experiència en Electrofisiologia i Aritmologia 
complexe. 
Especialització en Electrofisiologia amb certificació per la Societat 
Europea de Cardiologia de Cardiologia General i d’Electrofisiologia.  
Màster en Electrofisiologia.  
Formació extensa en ablació d’arítmies complexes en centres de 
reconegut prestigi internacional.  
Formació temporal a l’estranger en el maneig clínic i l’ablació de 
taquicàrdies ventriculars.  
Formació en genètica cardíaca (canalopaties i mort sobtada) en centre 
de referència. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Electrofisiologia (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, etc). Aquesta 
plaça contempla activitat compartida en Clínica i en 
Electrofisiologia (no és exclusiva d’Electrofisiologia) 
Títol de doctorat o estar en curs. 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186787/12623479  

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
2717 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 7 anys d’experiència en Unitat Coronària. 
Mínim 10 anys d’experiència en Cardiologia. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186747/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186747/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186777/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186777/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186787/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186787/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 Subespecialitat en Imatge cardiovascular, amb demostrable 
experiència en ecocardiografia d’alta complexitat i certificacions de la 
EACVI.  
Experiència acreditada en ecocardiografia d’estrès físic i farmacològic 
amb possibilitat de realitzar  estudi d’isquèmica, de viabilitat 
miocardíaca, de reserva de flux coronari, de valoració de valvulopaties 
diverses. 
 

Ha de poder fer de manera autònoma els següents 
procediments:  Ecocardiograma transtoràcic 2 i 3 D, amb 
especial experiència en valoració de valvulopaties i de 
cardiopatia isquèmica, ecocardiograma transesofàgic 2 i 3D 
i coneixements en ecografia toràcica. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Imatge cardíaca (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, etc). Aquesta plaça 
contempla activitat compartida en Clínica i en Imatge (no 
és exclusiva d’Imatge) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186803/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
3115 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 11 anys d’experiència en Cardiologia Clínica amb especial 
focalització en Semicritics Cardiològics i Unitat Coronaria. 
Màsters Universitaris en Avenços en Cardiologia i en Cures Cardíaques 
Agudes.  
Diplomatura universitària d’Estadística en Ciències de la Salut.  
Acreditació en Acute Cardiac Care de la Societat Europea de 
Cardiologia 
 
 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Unitat Coronaria (o similar), amb 
experiència mínima de 11 anys i certificació de mateixa. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Hemodinàmica (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Haver realitzat estades formatives en centres estrangers 
amb alt prestigi. 
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186837/12623479  
 

Cardiologia 

 
1 

 
3144 

Concurs Minim de 8 anys d’experiència en Electrofisiologia i Arítmies. Amplia 
experiència en ablacions simples i amb substrat complexe per 
abordatge transeptal, amb escopia i amb sistemes de cartografia 3D. 
Amplia experiència en implantació de dispositius endocavitaris 
(marcapassos, DAIs i TRCs), i subcutanis (DAIs i holters). 
Certificació de formació específica  en Electrofisiologia i Arítmies per 
centres internacionals. 
Formació específica en sistemes de cartografia i formació en utilització 
d’ecografia intracardiaca. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Electrofisiologia, amb experiència 
mínima de 8 anys  i certificació de mateixa. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Electrofisiologia i Aritmies (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, 
etc). Aquesta plaça contempla activitat compartida en 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186803/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186803/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186837/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186837/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 
 

Clínica i en Electrofisiologia (no és exclusiva 
d’Electrofisiologia). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186855/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
3472 

Concurs Mínim de 15 anys d’experiència clínica en maneig de pacients amb 
insuficiència cardíaca. 
Máster Universitari en Diagnòstic per Imatge en Cardiologia.  
Formació específica en insuficiència Cardíaca i en organització i 
coordinació de programes multidisciplinaris d’insuficiència Cardíaca. 
Diplomatura Universitària en Disseny i Estadística en Ciències de la 
Salut. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions de Cardiologia Clínica (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, 
etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català i castellà. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186868/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
3701 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 6 anys d’experiència en Cardiologia Clínica i en 
Hemodinàmica. 
Formació i Acreditació per la SEC en Hemodinàmica.  
Títol de Doctorat en Medicina. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Hemodinàmica, amb experiència mínima 
de 5 anys en i certificació de mateixa. Disponibilitat per fer 
tasques clíniques addicionals a funcions d'Hemodinàmica 
(CCEE, Urgències, ergometries, Med Nuclear, 
hospitalització, etc). Aquesta plaça contempla activitat 
compartida en Clínica i en Hemodinàmica (no és exclusiva 
d’Hemodinàmica). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_9)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186883/12623479  
 

Cardiologia 

1 3745 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 6 anys d’experiència en Imatge Cardiovascular avançada. 
Mínim de 7 anys d’experiència en Cardiologia Clínica. 
Màster Universitari en Diagnòstic per la Imatge en Cardiologia. 
Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per la Imatge en 
Cardiologia. Certificació Europea en Ecocardiografia transtoràcica de 
l’Adult 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Imatge Cardíaca, amb experiència 
mínima de 2 anys en i certificació de mateixa. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186855/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186855/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186868/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186868/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186883/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186883/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Certificació Europea en Ressonància Magnètica Cardiovascular (nivell 
III). 

funcions d’Imatge (CCEE, Urgències, ergometries, Med 
Nuclear, hospitalització, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca.  
Valorable ser primer autor d’almenys 3 publicacions 
indexades a Pubmed en els darrers 6 anys. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_10) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186907/12623479  
 

Cardiologia 

1 3746 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 10 anys d’experiència professional com a cardiòleg amb 
almenys 1 any en Aritmologia i almenys 5 en Urgències 
Cardiològiques. 
Màsters Universitaris en Imatge en Cardiologia, en Cures Agudes i 
Crítics Cardiovasculars. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Amplia experiència en Cardiologia Clínica amb experiència 
mínima de 5 anys en Urgències de Cardiologia. 
Disponibilitat per treballar a Urgències i/o Semicritics 
cardiològics i també a fer altres funcions pròpies de 
l’especialitat (CCEE, ergometries, Med Nuclear, 
hospitalització, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_11) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186921/12623479  
 

Cardiologia 

1 6166 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 any d’experiència en electrofisiologia. 
Mínim 2 any d’experiència en Cardiologia Clínica. 
Fellowship en Aritmologia.  
Disposar dels requisits per l’Acreditació en Electrofisiologia i Arítmies 
de la Societat Espanyola de Cardiologia.  
Acreditació Europea de Cardiologia General.  
Màster en Disseny i Estadística en Ciències de la Salut. 
Cursos del primer i segon nivell en protecció radiològica per 
intervencionisme. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Electrofisiologia, amb experiència 
mínima de 2 anys. Disponibilitat per fer tasques clíniques 
addicionals a funcions d'Electrofisiologia i de Cardiologia 
Clínica (CCEE, Urgències, ergometries, Med Nuclear, 
hospitalització, etc). Aquesta plaça contempla tasques de 
Clínica i Aritmologia (no és exclusiva d’Aritmologia) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186921/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186921/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_12) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186939/12623479  
 

Cardiologia 

1 6897 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 2 anys d’experiència en Cardiologia Clínica. 
Mínim de 2 anys d’experiència en Hemodinàmica 
Subespecialitat en Hemodinàmica. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Hemodinàmica (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, etc). Aquesta plaça 
contempla activitat compartida en Clínica i en 
Hemodinàmica (no és exclusiva d’Hemodinàmica) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_13) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186955/12623479  
 

Cardiologia 

1 8176 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Mínim de 6 mesos en Semicritics o Crítics Cardiovasculars.  
Màster Universitari en Cures Agudes i Crítics Cardiovasculars. 
Acreditació Europea en Ecocardiografia transtoràcica del Adult per la 
European Association on Cardiovascular Imaging 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions de Semicrítics Cardiovasculars (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-
Unitat de Convalescència 
(23_GP1_GERI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187578/12623479  
 

Geriatria 

1 57 Concurs Experiència acreditada de més de 8 anys 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Convalescència 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Psicogeriatria 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Serveis d’Urgències 
Experiència en coordinació d'iniciatives docents (p.e. cursos de 
formació / sessions clíniques) 

--- 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-
Unitat de Convalescència 
(23_GP1_GERI_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187719/12623479 
 

Geriatria 

1 1655 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de dos anys.  
Experiència assistencial acreditada en Unitats d’Ortogeriatria. 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts. 
Experiència assistencial acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic 
Complex 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en l’àmbit 
d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186955/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186955/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187578/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187578/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187719/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187719/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-
Unitat de Convalescència 
(23_GP1_GERI_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187704/12623479 
 

Geriatria 

1 3517 Concurs Experiència acreditada de més de 8 anys 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Convalescència 
Experiència com a investigador/a en el camp de la valoració geriàtrica 
integral i eines d’avaluació funcional amb publicacions a revistes 
científiques nacionals i internacionals 

--- 

Àrea Sociosanitària - Llarga 
estada-Psicogeriatria 
(23_GP1_SOMF_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187860/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

1 1812 Concurs Experiència acreditada de més de 10 anys 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Convalescència 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Llarga Estada 
Experiència assistencial contrastada a l’àmbit residencial 

--- 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187869/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 6001 Concurs-
oposició 

Experiència acreditada de més de tres anys 
Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència assistencial acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic 
Complex. 
 

Disponibilitat  per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 
Desenvolupament professional en l’àmbit de la geriatria. 
 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187882/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3888 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada de més de cinc anys. 
Experiència acreditada en Unitats de VIH amb formació específica 
Experiència acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic Complex 
Formació postgrau específica en Telemedicina (titulació o en curs) 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187895/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 7460 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada de més de dos anys 
Experiència acreditada en l’àmbit d’Urgències. 
Experiència acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic Complex 
Màster en Insuficiència Cardíaca. 
Formació específica en Infecció Nosocomial. 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187915/12623479  
 

Geriatria 

1 6002 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més d’un any 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència assistencial acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic 
Complex. 

 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 
Competències bàsiques en ecografia clínica.  

Àrea Sociosanitària 
Unitat del Pacient Crònic 
Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187935/12623479  
 

Geriatria 

1 5074 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de cinc anys 
Experiència assistencial acreditada a l’àmbit de Geriatria d’Aguts 
Experiència assistencial acreditada a l’àmbit d’Hospital de Dia de 
Pacient Crònic Complex i fràgil 
Experiència assistencial acreditada a l’àmbit de la Convalescència – 
Unitats de Mitja Estada 

--- 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93187704/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187704/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187860/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187860/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187882/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187882/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187895/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187895/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187915/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187915/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187935/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187935/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Experiència com a investigador/a en el camp de la valoració geriàtrica 
integral i eines d’avaluació de la fragilitat amb publicacions a revistes 
científiques nacionals i internacionals. 

Àrea Sociosanitària - Geriatria – 
Unitat Geriàtrica Aguts (UGA) 
(23_GP1_MINT_UGA_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050298/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 2166 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència professional com especialista d’almenys 3 anys. 
Experiència acreditada en Suport a Àrea Quirúrgica. 
Experiència acreditada en Unitats de Diagnòstic Ràpida. 
Experiència en Unitats d’Ortogeriatria.   
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 
Formació postgrau específica en Malalties Sistèmiques 
(titulació o en curs). 
 

Àrea Sociosanitària - UFISS 
Geriàtrica 
(23_GP1_UFIS_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188005/12623479  
 

Geriatria 

1 2614 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de 10 anys.  
Experiència assistencial acreditada en Unitats d’Ortogeriatria. 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Mitja Estada. 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Llarga Estada. 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 

Àrea Sociosanitària - Cures 
Pal·liatives 
(23_GP1_CPAL_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188026/12623479  
 

Medicina de 
Família i 
Comunitària 

1 1656 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Formació postgrau acreditada específica en Cures Pal·liatives 
Formació postgrau específica en Bioètica (titulació o en curs) 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada de PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris. 

Àrea Sociosanitària - Cures 
Pal·liatives 
(23_GP1_CPAL_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188065/12623479  
 

Oncologia 

1 1654 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Experiència assistencial acreditada en EAIA de Pal·liació. 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada a PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris  

Àrea Sociosanitària - PADES 
(23_GP1_PADES_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188136/12623479  
 

Medicina de 
Família i 
Comunitària 

1 6553 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Especialitat de Medicina de Família i Comunitària 
Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en PADES 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Formació postgrau específica acreditada en Cures Pal·liatives 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada de PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris. 

Àrea Sociosanitària - PADES 
(23_GP1_PADES_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188164/12623479  
 

Medicina 
Interna 
 

1 100 Concurs Experiència assistencial acreditada de més de quatre anys 
Experiència assistencial acreditada en PADES 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Formació postgrau específica acreditada en Cures Pal·liatives. 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada de PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris. 
 

Àrea Sociosanitària – Psicologia 
Cures Pal·liatives 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 

1 1652 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Formació continuada en cures pal·liatives.  
Experiència clínica en atenció integral a persones amb malalties 
avançades i les seves famílies. 
 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94050298/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050298/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188005/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188005/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188026/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188026/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188065/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188065/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188136/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188136/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188164/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93188164/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 (23_GP1_PSICO_PAL_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049847/12623479  
 
 
 

Psicologia 
Clínica 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339761/12623479 
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 3886 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 4 anys d’experiència en urologia pediàtrica i cirurgia toràcica 
pediàtrica. 
Màster en Bioètica 
Títol de Doctorat. 
Ser professor/a associat/da a la Universitat. 
 

--- 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339799/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 172 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim d’1 any d’experiència en cirurgia pediàtrica.  
Mínim d’una publicació científica com a primer signant. 

--- 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339811/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 173 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 4 anys d’experiència en cirurgia general pediàtrica i digestiva. Estudis de màster. 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339881/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 174 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 4 anys d’experiència en cirurgia general pediàtrica i digestiva. 
Mínim d’una publicació científica com a primer signant. 

--- 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339896/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 3576 Concurs Mínim 3 anys d’experiència en cirurgia general pediàtrica i digestiva. 
Formació AITP. 
Formació ATLS. 

Rotació formativa externa a l’estranger. 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339909/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 6509 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en urologia pediàtrica. Rotació formativa externa a l’estranger. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93343973/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5723 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Mínim 2 anys d’experiència en radiologia MSK. 
Formació postgraduada en Radiologia Múscul-esquelètica. 

Participació en recerca. 

5585 Concurs 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94049847/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049847/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339761/12623479
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https://tauli.talentclue.com/es/node/93339811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339881/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339881/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339896/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339896/12623479
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https://tauli.talentclue.com/es/node/93343973/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344328/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5852 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia abdominal. 
Experiència com a tutor/a de residents. 
Formació postgraduada en Radiologia Abdominal. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344350/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5726 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia vascular intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344370/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5476 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia cardíaca. 
Formació postgraduada en Radiologia cardiotoràcica. 

Participació en recerca. 

 
5849 

 
Concurs 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344397/12623479  

Radiodiagnòstic 

1 8175 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Formació postgraduada en  Neuroradiologia. Màster en Neurociències. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344429/12623479  
  
 

Radiodiagnòstic 

3 5477 
6151 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia de cap i coll. 
Formació postgraduada en Neuroradiologia. 

Participació en recerca. 

5581 Concurs 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344448/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5478 
5480 

Concurs Mínim 2 anys d’experiència en neuroradiologia intervencionista. 
Formació postgraduada en Neuroradiologia intervencionista. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344472/12623479  
  
 

Radiodiagnòstic 

1 5523 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Mínim 1 any d’experiència Fellow Radiologia Vascular 
Intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge Radiodiagnòstic 

1 5556 Concurs Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia Vascular Intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 
Titulació Europea EBIR. 

Participació en recerca. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93344328/12623479
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https://tauli.talentclue.com/es/node/93344350/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344350/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344370/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344370/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344397/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  (23_GP1_RADI_9) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344487/12623479  
 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_10) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344506/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5850 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia Vascular Intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_11) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344530/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5566 Concurs Mínim 1 any d’experiència en Radiologia abdominal. 
Formació postgraduada en Radiologia Abdominal. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_12) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344546/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5717 
 

Concurs 

 
Mínim 2 any d’experiència en Radiologia abdominal. 
Formació postgraduada en Radiologia abdominal. 

Participació en recerca. 

6150 Concurs-
oposició 
etapa 2 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93344487/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344487/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344506/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344506/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344530/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344530/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344546/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344546/12623479


31 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_13) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344614/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5697 
 

Concurs 

 
Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia pediàtrica. 
Formació postgraduada en Radiologia Pediàtrica. 
 
 
 

--- 

5733 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_14) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344639/12623479  
  
 

Radiodiagnòstic 

2 5847 
 

Concurs 

 
Mínim 2 any d’experiència en screening de càncer de mama. 
Formació postgraduada en Radiologia mamària i ginecològica. 

Participació en recerca. 

7382 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_15) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344661/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 7510 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 1 any d’experiència en screening de càncer de mama. 
Formació postgraduada en Radiologia mamària i ginecològica. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_16) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344685/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5848 Concurs Mínim 2 anys d’experiència en radiologia MSK. 
Experiència com a docent de pregrau. 
Formació postgraduada en Radiologia Múscul-esquelètica. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_17) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344737/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5853 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 1 any d’experiència en radiologia MSK. 
Formació postgraduada en Radiologia Múscul-esquelètica. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_18) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344755/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5863 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia abdominal. 
Experiència com a tutor/a de residents. 
Formació postgraduada en Radiologia Abdominal. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_19) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344782/12623479  
 

Radiodiagnòstic 16 5976 
5978 
5980 
5981 
5982 
5983 
5985 
5986 
5988 
5990 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 2 anys en Teleradiologia d’urgències. --- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93344614/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344614/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344639/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344639/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344661/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344661/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344685/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344685/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344737/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344737/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344755/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344755/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344782/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344782/12623479
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6041 
6042 
6044 
6102 
6989 
6990 
 

 

Centre d’Atenció a la Discapacitat 
(23_GP1_CAD_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93345220/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Medicina i 
Cirurgia  
 
 

2 3235 
5917 

Concurs Mínim 1 any d’experiència en la  valoració del grau de discapacitat --- 

Centre d’Atenció a la  
Discapacitat  (23_CADP_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93345547/12623479  
 

Psicologia 

3 3132 
3233 

Concurs  
Mínim 1 any d’experiència en la  valoració del grau de discapacitat 

 
--- 

6004 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Servei de Farmàcia 
(22_GP1_FARMC_1) 
Ihttps://tauli.talentclue.com/es/
node/93346199/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Medicina 
i Cirurgia 
General i 
especialitat en  
Farmacologia 
Clínica 

2 6085 
 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

Experiència mínima de 2 anys com membre de CEI/CEIM com revisor 
de Assajos clínics.  
Experiència en el sistema Clinical Trials Information System (CTIS).  
 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb la gestió i valoració d’assajos clínics, amb especial 
referència a la seva regulació i al camp de l’Oncologia 
Formació en de Bones Pràctiques Clíniques. 

3140 Concurs 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346624/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 309 Concurs Postgrau en Metodologia de la Investigació: disseny i estadística en 
ciències de la salut. Laboratori de Estadística Aplicada y Modelització.  
Qualitat i seguretat farmacoterapèutica en el pacient 
Experiència mínima de 5 anys en atenció farmacèutica en el pacient de 
Medicina intensiva i semi-intensiva. 
Participació en  comitès hospitalaris relacionats amb l'àmbit de 
coneixement.   
Participació en projectes d'investigació com a investigador/a principal 
en els darrers 3 anys 

Títol de Doctorat; coneixements en tractament de 
patologies de l'aparell digestiu i neurologia. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346668/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 312 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Board of Pharmacy Specialties- BCOP (Board Certified Oncology 
Pharmacist of American Pharmacists Association). 
Postgrau en Metodologia de la Investigació: disseny i estadística en 
ciències de la salut. Laboratori de Estadística Aplicada y Modelització.  
 
Experiència mínima de 5 anys en atenció farmacèutica en el pacient 
oncohematològic. 
Experiència en docència universitària acreditada 
Participació en  comitès hospitalaris relacionats amb l'àmbit de 
coneixement   
 

Títol de doctorat; Coneixement i maneig de programes de 
gestió farmacoterapèutica de medicació oncohematològica 
com LUG Technology® o Farmis Oncofarm® 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93345220/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93345220/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93345547/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93345547/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346199/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346199/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346624/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346624/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346668/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346668/12623479
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Participació en projectes d'investigació com a investigador/a principal 
en els darrers 3 anys. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346732/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 3429 Concurs Formació en Qualitat i seguretat en  farmacoterapèutica en el pacient; 
Cursos de formació en l'àmbit de la farmacoteràpia; Formació en 
Gestió clínica. 
 
Experiència mínima de 5 anys en atenció farmacèutica en l'àmbit de la 
geriatria i pacient crònic. 
Experiència en gestió sanitària i l'àmbit d'atenció primària. 
Participació en  comitès hospitalaris relacionats amb l'àmbit de 
coneixement.   
Participació en projectes d'investigació com a investigador/a en els 
darrers 10 anys. 

Coneixement i seguiment dels indicadors de qualitat 
farmacèutica i  seguretat del medicament en l'àmbit de 
atenció especialitzada i atenció primària. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346751/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 3763 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Compounded Sterile Preparations Certificate for Pharmacists. 
American Society of Healh-System Pharmacists; Títol d’Expert/a en 
Formulació de Medicaments Individualitzats en Pacients especials: 
Pediatria, Geriatria i Cures Pal·liatives. Formació en oftalmologia. 
 
Experiència mínima de 5 anys en un departament de farmacotècnia i  
mescles de medicaments endovenosos; atenció farmacèutica en el 
pacient quirúrgic  traumatològic; atenció farmacèutica del pacient 
oftalmològic; experiència en TADE (Tractament antibiòtic domiciliari 
endovenós). 
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; Coneixement en la manipulació de 
medicaments perillosos, i participació en grups de treball per a la seva 
gestió. 

Mínim una publicació en el darrer any sobre l'àmbit de la 
farmacotècnia i/o TADE. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346775/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 3812 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Cursos acreditats en l'àmbit de pacient extern; Títol d'expert en 
Biosimilars. 
Titulació de Farmàcia Hospitalària en l’abordatge integral de la 
Psoriasis. 
 
Experiència mínima d’1 any  d’atenció farmacèutica en pacient extern 
i patologies cròniques; atenció farmacèutica en pacient amb fibrosi 
quística.  
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; participació en grups de treball nacionals (per 
ex.: Societat Espanyol de Farmàcia Hospitalària); Participació en 
projectes d'investigació com a investigador/a principal en els darrers 3 
anys 

Mínim de 2 publicacions en revistes científiques en els 
darrers 3 anys. 
Experiència acreditada en Normativa ISO 9001:2015 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346801/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 7241 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Cursos acreditats en atenció a pacient crònic; cursos acreditats en 
pacient crític; cursos acreditats en maneig de nutrició 
enteral/parenteral; cursos acreditats en medicina de la dona. 
 
Experiència mínima d’1 any en atenció farmacèutica en el pacient 
pediàtric (medicina pediàtrica, cirurgia pediàtrica, neonatologia, 

Experiència en docència. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93346732/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346732/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346751/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346751/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346775/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346775/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346801/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346801/12623479
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pacient crític pediàtric); atenció farmacèutica en ginecologia i 
obstetrícia; atenció farmacèutica en nutrició enteral i parenteral. 
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; participació en grup multidisciplinaris 
d'atenció a pacient crònic pediàtric; coneixement de l'aplicatiu 
Centricity High Accuity (CHA) i participació en la implantació de unitats 
pediàtriques i neonatals. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346828/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 7685 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Cursos acreditats en qualitat i seguretat farmacològica de 
medicaments perillosos; Postgrau en Salut Pública. 
 
Experiència mínima de 2 anys en atenció farmacèutica en el pacient 
urgent i emergent; atenció farmacèutica en el pacient politraumàtic; 
atenció farmacèutica en el pacient amb ICTUS. 
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; participació en grups de treball nacionals (xe: 
Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària); Participació en projectes 
d'investigació com a investigador/a principal en els darrers 3 anys; 
experiència acreditada en docència. 

Estudis de doctorat en l'àmbit de pacient d'urgències 

Servei de Cirurgia Vascular 
(23_GP1_CVAS_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93367842/12623479  
 

Angiologia i 
Cirurgia 
Vascular 

1 2093 Concurs Certificació de diagnòstic vascular no invasiu. Títol de Director/a 
d’Instal·lacions radiològiques i segon nivell de protecció radiològica. 
Certificat de Bones Pràctiques Clíniques per investigadors i 
subinvestigadors. 
 
Experiència mínima de 5 anys en l’especialitat desenvolupada en un 
Hospital. 

Participació en comissions i comitès intrahospitalaris. 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora de la qualitat. Capacitat de treball 
en equips multidisciplinaris 

Servei de Cirurgia Vascular 
(23_GP1_CVAS_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93367879/12623479 
 

Angiologia i 
Cirurgia 
Vascular 

1 2831 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Certificació de diagnòstic vascular no invasiu. Títol de Director/a 
d’instal·lacions radiològiques i primer nivell de protecció radiològica.  
Certificat de Bones Pràctiques Clíniques per investigadors i 
subinvestigadors. 

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. Capacitat 
comunicativa i empàtica cap als usuaris, els familiars i 
professionals. Habilitats i motivació per participar en 
activitats docents, d’investigació i de millora de la qualitat. 

Servei de Cirurgia Vascular 
(23_GP1_CVAS_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93367892/12623479 
 

Angiologia i 
Cirurgia 
Vascular 

4 3731 
5024 
7772 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Certificació de diagnòstic vascular no invasiu. Títol de Director/a 
d’instal·lacions radiològiques i segon nivell de protecció radiològica.   

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. Capacitat 
comunicativa i empàtica cap als usuaris, els familiars i 
professionals. Habilitats i motivació per participar en 
activitats docents, d’investigació i de millora de la qualitat. 
Experiència en l’elaboració de guies clíniques 
intrahospitalàries. 

8177 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368206/12623479  

Ginecologia i 
Obstetrícia 

3 3647 
 
 

 
 
 
Concurs 

 
 
Mínim de sis  anys de treball com a especialista en ginecologia i 
obstetrícia.  

Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en l’atenció experta de pacients amb processos 
de Patologia mamària benigna i oncològica. 
Experiència docent i d’investigació. Capacitat de treballar 
en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i 
professionals. Flexibilitat i disponibilitat per a activitat 
addicional. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93346828/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346828/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93367842/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93367842/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93367879/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93367879/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93367892/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93367892/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368206/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368206/12623479
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 5166 Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en l’atenció experta de pacients amb processos 
d’Oncologia ginecològica. 
Experiència docent i d’investigació. Capacitat de treballar 
en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i 
professionals. Flexibilitat i disponibilitat per a activitat 
addicional. 

2541 
Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada per a  l’atenció de pacients amb processos de 
Medicina Materno-fetal, Diagnòstic Prenatal i Ecografia 
obstètrica d'alta complexitat. 
Experiència docent i d’investigació. Capacitat de treballar en 
equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i 
professionals. Flexibilitat i disponibilitat per a activitat 
addicional. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368230/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

2 212   
7812  

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada per a  l’atenció de pacients amb processos de 
Medicina Materno-fetal, Diagnòstic Prenatal i Ecografia 
obstètrica d'alta complexitat. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368387/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

1 215 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en atenció experta a la Patologia ginecològica 
d'alta complexitat (diagnòstic, seguiment i tractament 
quirúrgic)  i Histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368414/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

1 217 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en atenció experta a la Patologia ginecològica 
d'alta complexitat (diagnòstic, seguiment i tractament 
quirúrgic), Patologia de tracte genital inferior i Infeccions 
de transmissió sexual. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 
 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368436/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

1 5161 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada polivalent en l’atenció de pacients amb 
processos d’Oncologia ginecològica i Patologia mamària 
benigna i oncològica. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93368230/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368230/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368387/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368387/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368414/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368414/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368436/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368436/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368452/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

2 6081 
6082  
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà experiència acreditada en atenció al Part 
normal, atenció al Part d'alt risc  i Urgències gineco-
obstètriques. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369294/12623479 

Psiquiatria 

1 2360 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 

--- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369418/12623479  
 

Psiquiatria 3 3690 Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i 
Addiccions comunitària d'adults. 

Experiència en la coordinació d'equips multidisciplinaris en 
Salut Mental. 

3623 Experiència en atenció integrada en drogodependències 

3852 --- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369441/12623479  
 

Psiquiatria 1 360 Concurs Experiència  assistencial en atenció integrada de salut mental i 
drogodependències i en hospitalització de patologia dual. 

--- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369460/12623479  
 

Psiquiatria 1 374 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada en Salut Mental Comunitària i Hospitalària 
d'aguts i subaguts. 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369473/12623479  
  
 

Psiquiatria 5 1839 
3278 
3622 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 
 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

1994 Concurs 

3642 Concurs Experiència en recerca en tractament de Trastorns 
d'ansietat. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369496/12623479  
 

Psiquiatria 1 2744 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 
Experiència en  programes d'atenció integrada en psicosis. 

Experiència en  programes d'atenció integrada en psicosis. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369531/12623479  
 

Psiquiatria 1 2745 Concurs Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 
Formació continuada Salut Mental i Addiccions. 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93368452/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93368452/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369294/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369294/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369418/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369418/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369441/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369441/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369460/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369460/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369473/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369473/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369496/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369496/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369531/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369531/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369568/12623479  
 

Psiquiatria 1 3207 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Hospitalització Psiquiàtrica d'Aguts i/o subaguts i 
Psicogeriatria. 
Experiència en interconsulta psiquiàtrica hospitalària. 

Experiència en psicogeriatria. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_9) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369587/12623479  
 

Psiquiatria 3 3704 
3856 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada assistencial en hospitalització psiquiàtrica 
d'aguts i/o subaguts. 

--- 

356 Experiència en atenció integrada en salut mental. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_10) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369601/12623479  
 

Psiquiatria 2 3836 
3838 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada assistencial en hospitalització domiciliària 
psiquiàtrica d'aguts. 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_11) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369616/12623479  
 

Psiquiatria 3 3844 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 

Experiència en programes d'atenció integrada en psicosis. 

3845 
3846 

--- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370141/12623479 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

3 354 
2284 
 

Concurs 
 

Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària d'adults Experiència en Salut Mental Comunitària i Col·laboració 
amb Atenció Primària. 

357 
 

Concurs- 
oposició 
etapa 3 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSICO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370200/12623479 

Llicenciatura/ 
Grau de 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica  
 

3 31011 
 

Concurs Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària d'adults 
de més de 10 anys en l'àmbit. 

Experiència en l’atenció psicològica en dones. 
 

 
36241 
36261 

 
Experiència en l’atenció psicològica a en 
drogodependències i patologia dual. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370248/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

1 3811 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Salut Mental Comunitària. Formació Continuada en 
atenció a la SM d'adults. 

Experiència en Rehabilitació psicosocial, pacients trastorns 
mentals greus i experiència en atenció integral comunitària. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93369568/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369568/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369587/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369587/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369601/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369601/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369616/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93369616/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370141/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370141/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370200/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370200/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370248/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370248/12623479


38 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370258/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

5 3651 Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
 
Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària d'adults 

Experiència en l’atenció psicològica en dones. 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

3848 Experiència en Salut Mental Comunitària i Col·laboració 
amb Atenció Primària. 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

3849 Experiència en Psicooncologia 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

6248 Experiència en atenció psicològica en Discapacitat 
Intel·lectual. 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

7442 Experiència en Salut Mental Comunitària i Col·laboració 
amb Atenció Primària. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370276/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

1 3853 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Formació continuada en atenció a la salut mental d'adults i en 
addiccions. 

Experiència en primers episodis psicòtics 

* Per aquestes places també es vàlid com a requisit principal acumular una experiència de 10 anys com a psicòleg/psicòloga en el cas d’haver ocupat una de les places convocades en aquesta categoria i funcions en el CCSPT 
des d’abans de 01/01/2016. 

Salut Mental Infanto-Juvenil 
(23_GP1_PSINJ_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93371021/12623479 

 
Psiquiatria 

 
8 

371  
Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Experiència Clínica en atenció integrada en Psiquiatria Infantil i de 
l'Adolescent  i Salut Mental comunitària. 

Experiència en coordinació d'equips multidisciplinaris en 
Salut Mental. 

369 Experiència en Primers Episodis Psicòtics. 

3676 Experiència en Trastorns de la Conducta Alimentària. 

3703 
3858 

Experiència en Hospitalització psiquiàtrica Infanto-Juvenil. 

3857 Experiència en pacient vulnerables. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93370258/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370258/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370276/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370276/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93371021/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93371021/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

3859 Experiència en coordinació d'equips multidisciplinaris de 
salut mental. 

7667 Experiència en Trastorns de l'espectre autista. 

 
Salut Mental Infanto-Juvenil 
(23_GP1_PSINJ_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93371058/12623479  
 
 
 
 
 
 
 

 
Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

 
9 

 
3275 
 

 
Concurs 
 

 
Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària infanto-
juvenil 

 
Experiència en atenció comunitària integrada en salut 
mental infanto-juvenil 

2267 
373 
3655 
3862 
7443 

 
 
Concurs-
oposició 
etapa 2 
 3762 Experiència en malalties Minoritàries i Trastorns de 

l'Espectre Autista. 

3864 Experiència en Trastorns de la Conducta Alimentària. 

7666 Experiència en pacients crònics complexes. 

Servei de Medicina Intensiva -UCI 
(23_GP1_MINT_UCI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370317/12623479  
 

Medicina 
Intensiva 

13 2303 
2391 

Concurs Sense requisits  
 
O 
 
Experiència recent en HEMS (últims 3 anys) 
Experiència en vol nocturn de mínim 1 any en els darrers 3 anys 
Curs Helicopter Emergency Medical System (HEMS) 
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici 
de les seves funcions en aquests llocs de treball (PHA) 
Coneixement del medi aeri del territori català 
 

- A valorar sense requisits: 
Experiència prèvia com a Intensivista 
Capacitat de treballar en equip 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Estades formatives en diferents hospitals 
Habilitats comunicatives amb  pacients, familiars i 
professionals 
Experiència en recerca 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 
Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència en càrrecs de gestió 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències 
Direcció de cursos 
Direcció de tesis doctorals 
 
- A valorar amb requisit: 
Experiència prèvia com a Intensivista 
Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària 
Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària aèria 

263 
7447 
6121 
6944 
6945 
6946 
6947 
38901 
37841 
38682 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

3751 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 3 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93371058/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93371058/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370317/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370317/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Coneixement i experiència en l’atenció del pacient 
politraumátic i en suport vital avançat. 
Coneixements dels procediments específics de 
monitorització, del tractament del pacient crític, de 
fisiopatologia del transport sanitari aeri i dels protocols 
operatius de l’atenció prehospitalària 
Capacitat de treballar en equip 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Estades formatives en altres hospitals 
Habilitats comunicatives amb  pacients, familiars i 
professionals 
Experiència en recerca 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 
Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència en càrrecs de gestió 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències 
Direcció de cursos 
Direcció de tesis doctorals 
 

 

Consideracions places  Servei de Medicina Intensiva –UCI: 
1. 85% d’UCI i 15% Prehospitalària aèria. 
2. Atenció continuada 
 

Activ. Prehospitalària – Crítics-  
(23_GP1_PREH_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370326/12623479  
 
 

Medicina 
Intensiva //  
 
Medicina 
Familiar i 
Comunitària// 
 
Medicina 
Interna // 
 
Anestesiologia 
 
Altres 
especialitats 

 
19 

 
2407* 

 
Concurs 

 
Experiència mínima d'1 any en els darrers 3 anys en atenció 
extrahospitalària. 
 
 
 

Experiència professional a l'àmbit de l'atenció 
extrahospitalària 
Experiència professional en serveis d’urgències i/o unitat 
de cures intensives (UCI) i/o unitat de reanimació (REA) 
Coneixement i experiència en l’atenció del pacient 
politraumàtic i en suport vital avançat. 
Coneixements dels procediments específics de 
monitorització, del tractament del pacient crític i dels 
protocols operatius de l’atenció prehospitalària 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Experiència en recerca 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 

3785* 
3786* 
3787* 
3788* 
4013* 
4014* 
4024* 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93370326/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370326/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  compatibles per 
a professionals 
llicenciats 
abans de 1995.  
 

Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències. 

 
Medicina 
Intensiva // 
 
Medicina  
Familiar i 
Comunitària // 
 
Anestesiologia 

2611 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència recent en HEMS (últims 3 anys) 
Experiència en vol nocturn de mínim 1 any en els darrers 3 anys 
Curs Helicopter Emergency Medical System (HEMS) 
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici 
de les seves funcions en aquests llocs de treball (PHA) 
Coneixement del medi aeri del territori català 
 

Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària 
Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària aèria 
Experiència professional en serveis d’urgències i/o unitat 
de cures intensives (UCI) i/o unitat de reanimació (REA) 
Coneixement i experiència en l’atenció del pacient 
politraumàtic i en suport vital avançat. 
Coneixements dels procediments específics de 
monitorització, del tractament del pacient crític, de 
fisiopatologia del transport sanitari aeri i dels protocols 
operatius de l’atenció prehospitalària 
Capacitat de treballar en equip 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Habilitats comunicatives amb  pacients, familiars i 
professionals 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 
Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències 

36652 
37811 
37821 
37891 
40111 
36773 
40123 

36644 
36664 
40255 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Consideracions places  Activ. Prehospitalària – Crítics- : 
* Places de prehospitalària terrestre. Mirar % jornada exacte a l’annex 5. 
1. 60% prehospitalària terrestre (amb 50% de dia i  50% nit) i 40% aèria (amb 75% nit i 25% dia). 
2. Plaça amb 60% prehospitalària terrestre (amb 50% dia i 50% nit) i 40% aèria (75% de dia i 25% de nit). 
3. Jornada del 60%, de la qual, el 20% prehospitalària terrestre (amb 50% dia i 50% nit) i 40% aèria (amb 75% dia i 25% nit). 
4. Jornada del 40% de prehospitalària aèria (75% de dia i 25% de nit). 
5. 50% UCI, 10% Prehospitalària aèria  (amb 50% dia i 50% nit) i 40% aèria (amb 75% nit i 25% dia) 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia 
(23_GP1_COT_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370344/12623479 
 
 
 

 
Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

 
14 

 
176 

 
Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia relacionada amb Ortopèdia i 
Traumatologia infantil. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Capacitat organitzativa i de gestió de pacients amb 
patologia traumàtica. 
Estades formatives en altres centres. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

186 Concurs --- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de la mà. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en tècniques de microcirurgia 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

187 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de la mà. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en tècniques de microcirurgia 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en tècniques de cirurgia reconstructiva 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

196 Concurs --- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i ortopèdica del genoll. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93370344/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370344/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat 
Vinculació i implicació en Societats Científiques de 
l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

198 Concurs -- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica de l’aparell locomotor. 
Experiència de més de cinc anys en el maneig terapèutic del 
peu diabètic 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3691 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

-- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de tres anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’espatlla i el 
colze. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Estades formatives en altres centres. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3692 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

-- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i ortopèdica del maluc. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3742 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’especialitat. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud i motivació per formar part d’un Equip 
especialista en el maneig de la patologia traumàtica de 
l’aparell locomotor. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3743 
5025 
5026 

Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica del raquis. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud i Motivació per entrar a formar part d’un Equip 
Multidisciplinari d’abordatge de la patologia ortopèdica i 
traumàtica del raquis. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3744 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica del maluc. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud i Motivació per entrar a formar part d’un Equip 
Multidisciplinari d’abordatge de la patologia ortopèdica i 
traumàtica del maluc. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

6454 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i sèptica de l’aparell locomotor. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat 
Estades formatives a l’estranger. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

7868 Concurs-
oposició 
etapa 3 

--- Curriculum vitae 
Experiència en el maneig de la patologia relacionada amb 
la Ortopèdia i Traumatologia infantil. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud per formar part d’un Equip vinculat a la Patologia 
Traumàtica de l’Aparell Locomotor 
Estades formatives en altres centres. 

 
Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia 
(23_GP1_COT_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93371078/12623479  
 

 
Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

 
4 

 
184 

 
Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Estar en possessió del Títol de Doctor. 
 

Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de la mà. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en el lideratge de projectes de Recerca 
Nacionals i Internacionals 
Experiència acreditada en microcirurgia 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Estades formatives a l’estranger. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

188 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Estar en possessió del Títol de Doctor. 
 

Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i ortopèdica del genoll. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3694 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

Estar en possessió del Títol de Doctor. 
 

Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’especialitat, 
en especial de l’extremitat superior 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en el lideratge de projectes de Recerca 
competitius a nivell Nacional i Internacional 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

6455 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Estar en possessió del Títol de Doctor. Currículum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’espatlla. 
Idiomes parlats i escrits 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93371078/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93371078/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Estades formatives a l’estranger. 

Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia 
(23_GP1_COT_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93374989/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

5 3708 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig i 
gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

5001 Concurs --- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
i gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

3804 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig i 
gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93374989/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93374989/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

5908 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
i gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina Física 
i Rehabilitació /  
Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

3741 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Idiomes parlats i escrits. Formació continuada del lloc de 
treball a cobrir i vinculada amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93375014/12623479  
 

Medicina 
Interna 

2 2035 
 
 

Concurs 
 
 

Experiència acreditada mínima de 3 anys en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 
2 anys d'experiència laboral acreditada en Urgències 
extrahospitalàries en un Sistema d'Emergències Mèdiques. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat 

2038 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93429580/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 2073 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 5 anys) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari.  
5 anys d'experiència acreditada en gestió d'equips de l'àmbit urgent  
Formació acreditada en Seguretat clínica i qualitat assistencial 
3 anys d'experiència acreditada en Urgències extrahospitalàries en un 
Sistema d'Emergències Mèdiques.  
Formació acreditada en Gestió Sanitària 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93429588/12623479  

Medicina 
Interna 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2539 Concurs 
 
 
 
 
 

Experiència acreditada (mínima 3 anys) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_FAM_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93429744/12623479  

Medicina 
Familiar i 
Comunitària  
 

1 2611 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínima de 3 anys en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari  
3 anys d'experiència laboral acreditada en Urgències 
extrahospitalàries en un Sistema d'Emergències Mèdiques.  
Formació acreditada en Gestió Sanitària 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat 
 
 
 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_EFE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430575/12623479  
 

Medicina de 
l’Educació Física 
i l’Esport 

1 3573 Concurs Experiència acreditada (mínima 3 anys) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari.  
Formació reglada en ecografia clínica de l'aparell locomotor 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_FAM_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430587/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

3 3947 
3960 
3962 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 
1 any d'experiència laboral acreditada en Urgències extrahospitalàries 
en un dispositiu d'Urgències o Emergències Mèdiques. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93375014/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93375014/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429580/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429580/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429588/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429588/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429744/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429744/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430575/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430575/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430587/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430587/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_GERI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430600/12623479  
 

Geriatria 1 3965 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_FAM_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430610/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

13 3737 
3961 
3963 
3964 
3968 
3998 
7500 
7779 
3959 
3966 
3967 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 6 mesos) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

7910 
 

Concurs-
oposició 
etapa 3 
 

Medicina 
familiar i 
Comunitària / 
Medicina 
Interna 

2605 Concurs Experiència acreditada (mínima 6 mesos) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94033174/12623479  
 

Medicina 
Interna 

2 6105 
7501 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MFOR_1 
)https://tauli.talentclue.com/es/
node/94033438/12623479  
 

Medicina 
familiar i 
Comunitària i 
 Medicina Legal 
i Forense 

1 7924 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93430600/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430600/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430610/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430610/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033174/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033174/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033438/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033438/12623479


50 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Atenció Primària 
(23_GP1_ATP_FAM_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94033983/12623479  
 
 
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària o  
llicenciatura en 
Medicina i 
Cirurgia general  
per a 
professionals 
llicenciats 
abans de 1995. 

3 3103 Concurs --- Currículum Vitae. 
Experiència acreditada superior a 2 anys en atenció 
primària els darrers 5 anys.       
Experiència en atenció Covid a residències des de primària.  
Coneixement i experiència en eCap. 
Experiència en el funcionament a través UBA5. 

3107 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum Vitae. 
Treball en equip. 
Experiència en atenció primària 

3265 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum Vitae.   
Experiència en atenció a residencies des de primària. 
Experiència  en ATDOM, maneig d'e-cap. 
Experiència en geriatria,  motivació per a la recerca. 

Atenció Primària 
(23_GP1_ATP_PSICO_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034130/12623479  
 
 
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i  
Màster en 
Psicologia 
General 
Sanitària 
 

1 7798 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència com a RBEC de primària mínim 1 any. Currículum Vitae. 
Formació en salut  comunitària,  formació en RBEC  
Coneixement en l’ús d'eCap. 
Experiència com a personal investigador. 
Experiència com a psicòleg o psicòloga general sanitari. 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034246/12623479  
 

Oftalmologia 2 3505 
3560 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en patologia mèdica i quirúrgica vitri-retiniana. --- 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034283/12623479  
 

Oftalmologia 1 3643 Concurs Experiència en patologia mèdica i quirúrgica  còrnia i superfície ocular. --- 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034311/12623479  
 

Oftalmologia 1 3724 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en patologia mèdica i quirúrgica glaucoma. --- 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_4)   
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94460652/12623479  
 

Oftalmologia 1 159 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en patologia mèdica i quirúrgica oftalmopediatria i 
neuroftalmologia. 

--- 

Servei d’Anestesiologia 

Anestesia i 
Reanimació 

1 229 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Anestesiologia Pediàtrica (4 anys)                                 
Màster Anestesia Pediàtrica                                          
Experiència en Anestesia fora de quiròfan (2 anys).                                  
Experiència en suport vital avançat pediàtric. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  

https://tauli.talentclue.com/es/node/94033983/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033983/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034130/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034130/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034246/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034246/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034283/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034283/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034311/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034311/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94460652/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94460652/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_ANEST_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034681/12623479 
 

Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034725/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 235 Concurs Experiència en Anestesiologia cirurgia vascular ( 3 anys).                                                      
Experiència en Anestesiologia cirurgia Obstètrica (3 anys).                                                     
Experiència coordinació curso "Crisis Resource Management" en 
pacient politraumatitzat.                                                    
Experiència en Emergències prehospitalàries ( 5 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034818/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 247 Concurs Experiència  Anestesiològica, Reanimació i tractament del Dolor (4 
anys).                                                    
Doctorat en Anestèsia i Reanimació.                                                    
Experiència en Àrea de Reanimació.                                                    
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_4)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034846/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3301 Concurs Experiència  Anestesiològica en Cirurgia Toràcica (3 anys).                                                     
Experiència en Anestesia Obstètrica.                                                    
Experiència en Àrea de Reanimació.                                                       
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat. 
Experiència en manejo de ventilació Unipulmonar.                   
Experiència en manejo de dispositius supra i infraglotics en cirurgia 
toràcica. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_5)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034874/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3615 Concurs Experiència en àrea de obstetrícia (4 anys).                                                           
Experiència en Àrea de Reanimació ( 4 anys).                                                   
Experiència en Atenció al pacient politraumàtic.                                                                       
Experiència en cirurgia abdominal major complexa. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034907/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3616 Concurs Experiència en Anestesia Pediàtrica (2 anys).                                                       
Experiència en Anestesia Neurocirurgia ( 2 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_7)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034939/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 233 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Neurocirurgia (3 anys)                                                
Experiència en Anestesia Obstètrica (3 anys).                                                             
Experiència en Àrea de Reanimació (3 anys).                                                                                
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (3 anys). 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_8)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034966/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 234 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (2 anys)                                                 
Experiència en Anestesiològica en cirurgia Vascular (2 anys).                                                              
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (2 anys). 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

https://tauli.talentclue.com/es/node/94034681/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034681/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034725/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034725/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034818/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034818/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034846/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034846/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034874/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034874/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034966/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034966/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_9)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048261/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 238 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (18 mesos).                                                              
Experiència en Anestesiològica en cirurgia Vascular (18 mesos).                                                                                  
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (18 mesos).                                                                     
Experiència  Anestesiològica en Cirurgia Toràcica (18 mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_10)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048290/12623479 
 
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 243 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica, Reanimació i tractament del Dolor (4 
anys). 
Màster en “Cuidados Intensivos”.                                                                
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (4 anys).                                                               
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i servei Prehabilitació (4 
anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_11)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048317/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 245 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica, Reanimació i tractament del Dolor (6 
anys).                                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 anys).                                                               
Experiència  Anestesiològica Cardiovascular (6 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_12)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048344/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 2022 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_13)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048371/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 2183 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 anys).                                                            
Experiència en Anestesiològica en Neurocirurgia (6 anys).                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 anys).                                                                                 
Experiència  Anestesiològica vascular perifèrica (6 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_14)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048403/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 2545 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 mesos).                                                                 
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 mesos).                                                            
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i  RX intervencionista (6 
mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_15)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048466/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3302 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 mesos).                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 mesos).                                                                 
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i  RX intervencionista (6 
mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_16)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048484/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3944 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 mesos).                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 mesos).                                                                 
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i  RX intervencionista (6 
mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94048261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048290/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048290/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048317/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048317/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048344/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048344/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048371/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048371/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048403/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048403/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048466/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048466/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048484/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048484/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_17)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048504/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

 3945 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

CDIAP 
(23_GP1_CDIAP_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048562/12623479  
 
 

 Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia 

1 3131 Concurs Acreditació en Psicologia General Sanitària 
Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults 
Experiència clínica de més de 5 anys en diagnòstic neuropsicològic 
d'alteracions en el neurodesenvolupament en primera infància. 
Acreditació Psicòleg/Psicòloga  Expert/a en Neuropsicologia Clínica. 
Coneixements de les Escales de Desenvolupament Bayley-III, Escales 
McCarthy d’Aptituds i Psicomotricitat per Nens - MSCA, Bateria 
d’Avaluació de Kaufman per Nens - K.ABC, Escala d’Intel·ligència de 
Wechsler per a Preescolar i Primària - WPPSI-IV, Escala de Maduresa 
Mental de Columbia, Test Illinois d’Aptituds Psicolingüístiques - ITPA,  
Inventari del comportament de nens d’Achenbach - C-TRF/1.5-5. 
Qüestionari per a pares i mestres, Qüestionari de comunicació social - 
SCQ,  Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme - ADOS2, 
entre d'altres. 
Treball amb famílies i dels recursos educatius i socials del territori. 

Formació específica en patologia de la primera infància i 
coneixements en el diagnòstic neuropsicològic i abordatge 
terapèutic dels diferents trastorns del desenvolupament i 
treball amb famílies. 
Experiència en Docència i Recerca acreditada. 

Centre Medicina Genòmica 
(23_GP1_GENO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048672/12623479 
 

Llicenciatura / 
Grau en 
Ciències de la 
Salut 

1 3733 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Board Europeu en Assessorament Genètic 
Mínim 7 anys d’experiència en assessorament genètic. 

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

Centre Medicina Genòmica 
(23_GP1_GENO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179763/12623479  

 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Biologia 

 
 
 
 
 
1 

5690 Concurs Doctorat en Ciències Biològiques. 
Acreditació de l’Associació Española de Genética Humana (AEGH) 
Experiència acreditada en l’aplicació de tècniques moleculars en el 
diagnòstic de malalties genètiques (Panells de gens, exoma, 
seqüenciació Sanger, etc ). 
Experiència acreditada en el maneig de bases de dades per a la 
classificació de variants: ClinVar, 
DECIPHER, VARSOME, etc. 
Experiència acreditada en l’anàlisi i en la interpretació i categorització 
de dades de NGS i de variants puntuals. 
Elaboració d’informes de Genètica del Laboratori Clínic. 
En aquest punts mencionats es valorarà coneixement i experiència 
acreditada en les àrees específiques de càncer hereditari i trastorns 
del neurodesenvolupament. Experiència mínima de 5 anys. 

Participació en projectes de recerca. 
Participació com autor o coautor en publicacions 
indexades. 
Formació continuada relacionada amb el lloc de treball. 
Formació específica en genètica. 
Docència. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 

Servei de Cirurgia Toràcica 

Cirurgia 
Toràcica 

1 8171 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència laboral acreditada >8a en cirurgia toràcica.  
Experiència en gestió d'equips i tasques organitzatives de servei. 
Experiència acreditada en cirurgia robòtica.  
Experiència en docència. 

Activitat en recerca i formació continuada en l'especialitat. 
Diploma d'estudis avançats ( DEA) o tesi doctoral 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94048504/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048504/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048562/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048562/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048672/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048672/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179763/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179763/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_CTOR_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048797/12623479 
 

Servei de Cirurgia Toràcica 
(23_GP1_CTOR_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048827/12623479 
 

Cirurgia 
Toràcica 

1 8163 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència laboral com a especialista  en cirurgia toràcica.  
Experiència en cirurgia mínimament invasiva.  
Experiència en tasques de camp de cirurgia robòtica mínim 2anys. 
Experiència en diagnòstic i tractament quirúrgic de la via aèria 

Activitat en recerca i formació continuada en l'especialitat. 
Tenir un projecte de tesi doctoral o lectura de tesi 

Servei de Cirurgia Toràcica 
(23_GP1_CTOR_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048857/12623479 
 

Cirurgia 
Toràcica 

1 8172 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència laboral acreditada de més de 5 anys en cirurgia toràcica. 
Experiència en activitat de guàrdies de cirurgia toràcica.  
 

Activitat en recerca i formació continuada en l'especialitat. 
Proximitat al centre hospitalari. 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_1) 
CIRDIGhttps://tauli.talentclue.co
m/es/node/94049434/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 142 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat colorectal i cirurgia mínimament invasiva. 
Experiència en ICG. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049464/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 145 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat d’Urgències. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049509/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

3 148 
3884 
6721 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat d’Urgències. 
Experiència en politrauma. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

Cursos ATLS i DSTC 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049568/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 2487 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat colorectal i sòl pèlvic. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049595/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 3734 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en gestió i planificació Atenció Primària. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94048797/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048797/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048827/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048827/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048857/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048857/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049434/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049434/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049509/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049509/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049568/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049568/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049595/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049595/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049634/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 3948 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat de Paret Abdominal.  
Experiència en laparoscòpia en paret abdominal. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049661/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 6144 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat colorectal. 
Experiència en proctologia. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució.  

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049678/12623479  

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

2 8179 
8180 

Concurs-
oposició 
etapa 3 

Títol de Doctorat o en vies de consecució. --- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94049634/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049634/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049661/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049661/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049678/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049678/12623479

