CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A FARMACÈUTIC/A
ESPECIALISTA. Referència: DA-FAFAR02-2018
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Depenent del cap de servei de Farmàcia, la missió d’aquest lloc de treball és contribuir a la millora de la
salut del pacient t a a t u a ate c ar ac u ca es ec al t ada en el pacient hospitalitzat, afegint
valor al procés ass ste c al a través d’u a u l t ac e ec va, segura i eficient dels medicaments en un marc
d’ass st c a tegral co t ua. Les Funcions i responsabilitat principals del lloc son:
1.
2.
3.
4.

Atenció farmacèutic al pacient quirúrgic.
Responsable de Nutrició Parenteral
Responsable de Farmacotècnia
Participar en activitat docents i de recerca del servei

Totes aquestes funcions van dirigides assegurar i mantenir la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 dels
diferents processos operatius (Dispensació, Citostàtics, Parenterals, Fórmules estèrils, Dispensació de
medicació,..), processos estratègics (Qualitat, Millora contínua, Comissions, Formació, Satisfacció
Pacients...) i de suport (Adquisició, emmagatzematge...) i gestionar les millores de les activitats
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball de farmacèutic/a com adjunt del Servei de
Farmàcia, amb contracte de treball de durada determinada d’interinitat per a la cobertura d’una
excedència amb reserva del lloc de treball i a jornada completa.
1. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre una carta amb la
seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la
següent documentació:





Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
Fotocòpia de la titulació requerida.
Els cert cats de serve s restats s’haura de rese tar se re e or at or g al e s
pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la
unitat corresponent.
Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.

2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida
serà de fins el dia 31 d’octubre de 2018 a les 14 hores, indicant referència DA-FAFAR02-2018. El lloc
de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de
Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l’ate c de la Sra. Paqu Ca o.
També es pot fer arribar per correu electrònic a l’adre a seleccio.personal@csdm.cat
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3. Requisits bàsics d’accés:



Titulació de Llicenciat/da en Farmàcia.
Titulació oficial de farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària (via FIR o
homologada)

4. Barem de la convocatòria: Total punts 100. E la resoluc
valoraran els aspectes següents:


d’aquesta co vocatòr a úbl ca es

Formació. Fins un màxim de 40 punts:
o

o
o
o

Formació continuada específica e l’à b t de utr c art c al fins un màxim de 15
punts, 0,5 punts per cada crèdit de formació (1 Crédit equival a 5 hores de
formació)
Acred tac de àsters /o ostgraus a b l’es ec al tat de Far àc a (5 punts)
Títol de Doctor/a en Medicina i/o Farmàcia, 10 punts
Publicacions. Només es valoraran les publicacions com a primer o segon autor o
autor de correspondència en revistes indexades: (Si FI>5 punts=3 punts per
article;Si FI FI=1-5, 2 punts per article; FI<1 punts=1 punt per article) (màxim de 10
punts)

 Experiència relacionada . Fins un màxim de 30 punts:
o
o

Experiència relacionada en l’à b t ar àcia hospitalària, es valorarà 2,5 punts per
anys fins a un màxim de 20 punts
Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 2 punts per anys fins a un màxim de 10
punts.

 Entrevista. Fins a un màxim de 30 punts:
o

Es valorarà el resultat d’u a e trev sta real t ada a b el res o sable d recte, a la
que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 60% de la valoració
curricular, i es valoraran les següents competències:
 Capacitat resolutiva
 Escolta i capacitat comunicativa
 Treball en equip
 Habilitats organitzatives
 Comunicació assertiva i resolució de conflictes

El Consorci Sanitari del Maresme en compliment de la LISMI reserva places per als
candidats amb un grau de discapacitat exigit per la Llei abans esmentada i declarat per
l’orga s e co ete t, r or t a t-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.
5. Comitè de Selecció. Estarà composat per sis membres:




Directora de Persones i Comunicació, que actua com a presidenta.
Director Assistencial.
Cap de Servei de Farmàcia.
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Dos e bres des g ats el Co t d’E resa.
Un/a treballador/a del mateix nivell i àrea funcional, consensuat entre la Direcció de
l’e resa el Co t de Treballadors.

El Co t de Selecc treballarà a b l’ob ect u d’aco segu r co se suar u /a ca d dat/a er a la
seva co tractac . S o os oss ble, es assar a a la votac . E cas d’e at e les votac o s, el vot
de la presidència serà diriment.
6. Resolució de la convocatòria. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 3 mesos a
comptar des de la data de la publicació de la convocatòria. Podrà declarar-se deserta si cap
participant supera els 50 punts.
7. Revisió de resultats. Els/les candidats/es no seleccionats podran, en terme de 5 dies hàbils des de
la comunicació del resultat de la selecció, demanar una revisió del resultat a la Direcció del centre.
La seva resolució serà definitiva.
8. Incorporació. La incorporació definitiva del candidat/a seleccionat/da estarà condicionada a:
 La realització d’u reco e xe e t
d c.
 La possible verificació de les dades aportades pel candidat/a per a la selecció.
9. Contractació. Contracte de treball de durada deter
ada d’ ter atge i a jornada completa, amb
el període de prova corresponent i amb la categoria professional Titulat de Grau Superior (AS-TGS),
a b les co d c o s laborals deter
ades e el I Co ve Col·lect u de treball dels hos tals d’aguts,
ce tres d’ate c
r àr a, ce tres soc osa taris i centres de salut mental, concertats amb el
Servei Català de la Salut.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tra tac del rocés select u, d’acord a b la or at va v ge t.
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