OFERTES DE FEINA CSdM 2018
Referència: Treballador/a social especialitzat en salut mental i discapacitat
intel·lectual (Convocatòria pública de treball) CS-TSSMDI-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 80% de la jornada, de
dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau de Treball Social.
- Experiència prèvia mínima de 12 mesos com a treballador/a social en l’àmbit sanitari.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Treballador/a social d’hospitalització (Convocatòria pública de treball) CS-TSSMHO2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau de Treball Social.
- Experiència prèvia mínima de 18 mesos com a treballador/a social en l’àmbit sanitari.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Treballador/a social per al Centre de Salut Mental d’infantojuvenil (Convocatòria
pública de treball) CS-TSSMIJ1-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 50% de la jornada, de
dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau de Treball Social.
- Experiència prèvia mínima de 18 mesos com a treballador/a social en l’àmbit sanitari o en un centre de
salut mental infantojuvenil.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Treballador/a social per al Centre de Salut Mental d’infantojuvenil (Convocatòria
pública de treball) CS-TSSMIJ2-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau de Treball Social.
- Experiència prèvia mínima de 18 mesos com a treballador/a social en l’àmbit sanitari o en un centre de
salut mental infantojuvenil.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Treballador/a social per al Centre de Salut Mental d’adults i Hospital de Dia
(Convocatòria pública de treball) CS-TSSMAD-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau de Treball Social.
- Experiència prèvia mínima de més de 10 mesos com a treballador/a social en l’àmbit sanitari.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Educador/a social psi (Convocatòria pública de treball) CS-ESSMSI-2017 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps complet.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau de Educació Social.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys com a educador/a social en l’àmbit sanitari.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a de salut mental comunitària d’infantojuvenil (Convocatòria pública de
treball) CS-INFSMCIJ2-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa, matins de dilluns a
divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Auxiliar sanitari - portalliteres (Convocatòria pública de treball) CEX-AUXSANT-2017
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Dietista torn partit (Convocatòria pública de treball) CEX-DIETCSDM-2017 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn partit.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en dietètica i nutrició.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 5 infermers/res bloc quirúrgic torn tarda (Convocatòria pública de treball) CEXINFBQT-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa en torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a unitat valoració dependència torn matí (Convocatòria pública de
treball) CEX-INFSEVAD-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa de dilluns a divendres en torn
de matí.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’hospitalització supervisió torn nit (Convocatòria pública de treball) CEXINFSUPERN-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa en torn de nit.
Requisits:
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- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’hospitalització supervisió torn tarda (Convocatòria pública de
treball) CEX-INFSUPERT-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa en torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 infermers/res d’unitat d’hospitalització torn nit (Convocatòria pública de treball) CEXINFUHN-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa en torn de nit.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’unitat d’hospitalització torn tarda (Convocatòria pública de treball) CEXINFUHT-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa en torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’urgències torn tarda (Convocatòria pública de treball) CEX-INFURGT-2017
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa en torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Logopeda per a consultes externes (Convocatòria pública de treball) CEX-LCE-2017
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa de dilluns a divendres en torn
partit.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació graduat/da Logopeda.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures auxiliar d’infermeria d’UCI torn tarda (Convocatòria pública de
treball) CEX-TCAIUCIT-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Tècnic/a Grau Mitjà Cures Auxiliars i/o Atenció a la Dependència.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures auxiliar d’infermeria d’hospitalització torn nit (Convocatòria pública
de treball) CEX-TCAIUHN-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn nit.
Requisits:
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- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Tècnic/a Grau Mitjà Cures Auxiliars i/o Atenció a la Dependència.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 tècnics/ques de cures auxiliar d’infermeria d’hospitalització torn tarda (Convocatòria
pública de treball) CEX-TCAIUHT-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Tècnic/a Grau Mitjà Cures Auxiliars i/o Atenció a la Dependència.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 tècnics/ques de cures auxiliar d’infermeria d’urgències torn nit (Convocatòria pública
de treball) CEX-TCAIURGN-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn nit.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Tècnic/a Grau Mitjà Cures Auxiliars i/o Atenció a la Dependència.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 tècnics/ques de cures auxiliar d’infermeria d’urgències torn tarda (Convocatòria
pública de treball) CS-CEX-TCAIURGT-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Tècnic/a Grau Mitjà Cures Auxiliars i/o Atenció a la Dependència.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt d’especialitat en urologia (Convocatòria pública de treball) CEX-MADURO-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Urologia (via MIR o homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt d’especialitat en reumatologia (Convocatòria pública de treball) CEXMADREU-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Reumatologia (via MIR o
homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt d’especialitat en otorrinolaringologia (Convocatòria pública de treball)
CEX-MADORL-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Otorrinolaringologia (via MIR o
homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt d’especialitat en oncologia (Convocatòria pública de treball) CEXMADONC-2017 (OFERTA TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Oncologia (via MIR o homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt d’especialitat en cirurgia (Convocatòria pública de treball) CEX-MADCIR2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Cirurgia (via MIR o homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt d’especialitat en cardiologia (Convocatòria pública de treball) CEXMADCAR-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Cardiologia (via MIR o
homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 metges adjunts d’especialitat en anestesiologia (Convocatòria pública de treball)
CEX-MADANES-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Anestesiologia (via MIR o
homologada).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Auxiliar administratiu/va documentació clínica i arxiu torn matí (Convocatòria pública
de treball) CEX-AUXADDOC-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn matí, de dilluns a
divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació Tècnic Grau Mitjà Administració.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Auxiliar administratiu/va compres i magatzem (Convocatòria pública de treball) CEXAUXADCM-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació Tècnic Grau Mitjà Administració.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va unitat d’urgències torn tarda (Convocatòria pública de treball) CEXADMGPUR-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Administratiu/va unitat de gestió d’informació i pla qualitat (Convocatòria pública de
treball) CEX-ADMUGQU-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va unitat de docència i recerca (Convocatòria pública de treball) CEXADMREC-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 administratius/ves diagnòstic per la imatge torn tarda (Convocatòria pública de
treball) CEX-ADMGPDI-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va atenció a l’usuari (Convocatòria pública de treball) CEX-ADMATU2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va àmbit atenció primària torn tarda (Convocatòria pública de treball)
CEX-ADMGPAP-2017 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa, torn tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de gener de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Psicòleg Centre Salut Mental Infanto Juvenil (Convocatòria pública de treball) CSCSMIJ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball temporal de relleu i a jornada parcial del 75%.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 8 de febrer de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Grau Superior en Psicologia.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va de consultes externes de Salut Mental (Convocatòria pública de
treball) CS-DAGPADSM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 19 de febrer de 2018 fins a les 14 hores.
- Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Cap d’obres (Convocatòria pública de treball) DEF-CO-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball a jornada completa i durada fix indefinit.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 19 de febrer de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació d’Enginyeria Industrial, d’Arquitectura, d’Enginyeria Tècnica Industrial, d’Arquitectura tècnica o
d’Enginyeria d’Edificació.
- Experiència mínima de 5 anys en lloc de similars característiques.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 infermeres per a la Unitat de Psicogeriatria (Convocatòria pública de treball) CSINFSSPSI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball fix indefinit i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 26 de febrer de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
Més informació:
Bases de la convocatòria

Referència: Tècnic-Gestor de projectes per a la Fundació Privada Salut del CSdM (Convocatòria
pública de treball) GP-REC-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 7 de març de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació universitària superior/llicenciat.
- Es requereix experiència mínima de 3 anys en la promoció, preparació de propostes i/o gestió de
projectes de R+D+I en l’àmbit de la biomedicina en institucions acreditades.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va de Consultes Externes de Salut Mental d’Ocata (Convocatòria pública
de treball) CS-DAGPADSMO-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 7 de març de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació Tècnic Grau Superior Administració i/o TGS Documentació Clínica.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Traumatologia a Urgències (Convocatòria pública de treball) CSCOTURG-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball temporal d’interinitat pendent convocatòria a jornada completa.
-Envieu la sol·licitud amb data límit 20 de març de 2018 fins a les 14 hores.
-Titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Traumatologia via MIR o homologat.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació (Convocatòria pública de
treball) CS-AN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball temporal de relleu a jornada completa.
-Envieu la sol·licitud amb data límit 20 de març de 2018 fins a les 14 hores.
-Titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat en Anestesiologia i Reanimació via MIR o
homologat.
-Experiència mínima com especialista en Anestesiologia i Reanimació de 3 anys.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 codificadors/res de variables clíniques per al Departament de Documentació Clínica
(Convocatòria pública de treball) GE-CODC-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació universitària de Grau/Diplomatura en Ciències de la Salut.
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- Formació acreditada en codificació de variables clíniques (CIM10MC/SCP).
- Formació acreditada en edició i modificació de plantilles, formularis i informes a TESIS.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de març de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Pneumologia (Convocatòria pública de treball) DA-PNEU-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada determinada d’interinatge per la cobertura d’excedència, amb
reserva del lloc de treball i a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Pneumologia via MIR o homologat, o està cursant el darrer any
de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de març de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Traumatologia (Convocatòria pública de treball) DA-TRAU022018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de relleu a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Traumatologia via MIR o homologat, o està cursant el darrer
any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Es valorarà experiència en unitats i/o equips de patologia del raquis.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de març de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Traumatologia (Convocatòria pública de treball) DA-TRAU012018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de relleu a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Traumatologia via MIR o homologat, o està cursant el darrer
any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Es valorarà experiència en unitats i/o equips de patologia de l’extremitat superior.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de març de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Psiquiatria per l’atenció a la discapacitat intel·lectual i a la salut
mental (Convocatòria pública de treball) DA-SMDIPSIQ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Psiquiatria via MIR o homologat.
- A valorar experiència en l’àmbit de salut mental d’adults a nivell ambulatori i en l’àmbit de la discapacitat.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Psiquiatria per l’atenció a les drogodependències (Convocatòria
pública de treball) DA-SMDRPSIQ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Psiquiatria via MIR o homologat.
- A valorar experiència en l’àmbit de salut mental d’adults a nivell ambulatori i en l’àmbit de les
drogodependències.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Psicòleg per a l’avaluació de la discapacitat (Convocatòria pública de treball) DASMDIPSI-2018 (OFERTA TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació Grau Superior Psicologia.
- Experiència mínima de 4 anys en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Neuropsicòleg adjunt (Convocatòria pública de treball) DA-SMPSI-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació Grau Superior Psicologia.
- Titulació màster en Neuropsicologia (mínim 2.400 hores amb pràctica assistencial reconeguda)
- Experiència mínima de 3 anys com Neuropsicòleg.
- Experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de la rehabilitació cognitiva.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en radiodiagnòstic (Convocatòria pública de treball) DA-RAD-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada indefinida i a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Radiodiagnòstic via MIR o homologat, o està cursant el darrer
any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria..
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en radiodiagnòstic (Convocatòria pública de treball) DA-RAD022018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Radiodiagnòstic via MIR o homologat, o està cursant el darrer
any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria..
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Administratiu/va per al departament de Gestió Econòmica (Convocatòria pública de
treball) DEF-ADMGE-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació mínima de Formació Professional Grau Superior Administratiu.
- Experiència mínima com administratiu/va de gestió de processos comptables i fiscals de 1,5 anys.
- Es valorarà formació en Ciències Empresarials o Econòmiques.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 6 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Monitor/a Assistencial UCSI (Convocatòria pública de treball) DI-DUIMAUCSI-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia (Convocatòria pública de
treball) DA-GINE-2018 (OFERTA TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de relleu a temps parcial del 75% de jornada.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologada, o està cursant
el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a de supervisió del torn de tarda (Convocatòria pública extraordinària d’acord
amb la Llei 3/2017 de 27 de juny de LPGE en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXSUPHOS2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Cinc anys d’experiència d’infermer/a.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a de malalts crítics (Convocatòria pública de treball) DI-DUIMACRI-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars en unitat de cures intensives.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Gestor/a clínic/a de malalts de cures intensives (Convocatòria pública de treball) DIDUIGCLICI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació (Convocatòria pública de
treball) DA-ANES02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada determinada de relleu a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR o homologada, o està
cursant el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic de Comunicació-Periodista corporatiu (Convocatòria pública de treball) DPCTCP-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada determinada d’interinatge, per a la cobertura d’excedència amb
reserva del lloc de treball, a temps parcial 68% de la jornada.
- Titulació de Grau Superior de Periodisme. Alternativament, titulació de grau superior en ciències o
medicina acompanyada d’estudis de postgrau en comunicació.
- Experiència mínima de 3 anys en lloc de similars característiques, o bé desenvolupant les funcions
descrites per compte propi, o bé en un mitjà de comunicació treballant com a periodista especialitzat en
temes de ciència o salut.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 13 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Coordinador/a d’investigació clínica (Data Manager) per a la Fundació Privada Salut del
Consorci Sanitari del Maresme (Convocatòria pública de treball) DR-DMONCO-2018 (OFERTA
TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de treball a temps complet i de durada determinada mitjançant contracte d’obra o
servei.
- Titulació universitària superior en Biologia o Ciències Químiques.
- Es requereix experiència mínima de 2 anys com a Data Manager en oncologia en hospital o industria.
- Màster en Monitorització d’Assajos Clínics (mòduls II i III).
- Envieu la sol·licitud amb data límit 16 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Auxiliar administratiu de digitalització per al departament de documentació
clínica (Convocatòria pública de treball) GE-AUXADMDC-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Tècnic de Grau Mitjà de Gestió Administrativa o equivalent.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 20 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització torn tarda (Convocatòria
pública de treball) DI-TCHOTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 tècnics/ques de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització torn nit (Convocatòria
pública de treball) DI-TCHONI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 tècnics/ques de cures d’auxiliar d’infermeria
d’hospitalització torn matí (Convocatòria pública de treball) DI-TCHOMA-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització de Salut Mental Infantil
torn nit (Convocatòria pública de treball) DI-TCSMINNI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització de Salut Mental d’Adults
torn cangur matí (Convocatòria pública de treball) DI-TCSMCAM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial (19% jornada).
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
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- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització de Salut Mental d’Adults
torn cangur tarda (Convocatòria pública de treball) DI-TCSMCAT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial (19% jornada).
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització de Salut Mental d’Adults torn
nit (Convocatòria pública de treball) DI-TCSMADNI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Monitor/a assistencial per sala de parts (Convocatòria pública de treball) DI-INSPMA2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada indefinida i a temps complet.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Títol Especialista Infermeria en Ginecologia i Obstetrícia, via IR (Matrona).
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’hospitalització torn tarda (Convocatòria pública de treball) DI-INHOSTA2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 infermers/es d’hospitalització torn nit (Convocatòria pública de treball) DI-INHOSNI2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 infermers/es d’hospitalització torn matí (Convocatòria pública de treball) DIINHOSMA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Infermer/a d’hospitalització de Salut Mental UCE torn tarda (Convocatòria pública de
treball) DI-INSMTA02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’hospitalització de Salut Mental infantil torn tarda (Convocatòria pública de
treball) DI-INSMTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Infermer/a d’hospitalització de Salut Mental d’adults torn nit (Convocatòria pública de
treball) DI-INSMNI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Diplomat/da Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima de 2 anys en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 27 d’abril de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en medicina familiar i comunitària (Convocatòria pública de
treball) DA-PRMFCARG-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologat, o està
cursant el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 7 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en traumatologia per a Urgències (Convocatòria pública de
treball) CS-COTURG02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Traumatologia via MIR o homologat (o en tràmits
d’homologació), o està cursant el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució
d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 7 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Psicòleg clínic per al centre de salut mental d’adults (Convocatòria pública de
treball) DA-SMADPSI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Grau Superior Psicologia.
- Titulació d’Especialista en Psicologia Clínica via PIR, o està cursant el darrer any de residència, assolint
l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 14 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Psicòleg clínic per al centre de salut mental infantojuvenil (Convocatòria pública de
treball) DA-SMIJPSI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Grau Superior Psicologia.
- Titulació d’Especialista en Psicologia Clínica via PIR, o està cursant el darrer any de residència, assolint
l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 14 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 metges especialistes en psiquiatria per atenció en salut
mental d’adults (Convocatòria pública de treball) DA-SMCSMAPSIQ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Psiquiatria via MIR o homologat, o està cursant el darrer any de
residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 14 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en psiquiatria per atenció en salut mental
infantojuvenil Mataró (Convocatòria pública de treball) DA-SMIJPSIQ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Psiquiatria via MIR o homologat, o està cursant el darrer any de
residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 14 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en anestesiologia i reanimació (Convocatòria pública de treball) DAANES03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR o homologada, o està
cursant el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 metges adjunts per al Servei d’Urgències (Convocatòria pública de treball) DAURMETAD-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant
de dia com de nit.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge especialista via MIR o homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i
Comunitària o altra especialitat relacionada amb l’àrea medica, o està cursant el darrer any de residència
d’una de les especialitats.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de maig de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 9 tècnics/ques de cures auxiliars d’infermeria d’hospitalització, cangurs de torn de dia
a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-TCHOCAN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial del 18,5% de jornada.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
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Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 5 tècnics/ques de cures auxiliars d’infermeria d’Urgències i UCI, cangurs de torn de dia
a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-TCUUCAN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial del 18,5% de jornada.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 infermers/es d’hospitalització de Salut Mental, cangurs de torn de dia a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-INSMCAN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial del 18,5% de jornada.
- Titulació de Diplomat/da de Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 infermers/es d’hospitalització, cangurs de torn de dia a temps parcial (Convocatòria
pública de treball) DI-INHOSCAN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial del 18,5% de jornada.
- Titulació de Diplomat/da de Grau en Infermeria.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Tècnic/ca de cures auxiliars d’infermeria de consultes externes a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-TCCE-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial del 18,5% de jornada.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 4 tècnics/ques de cures auxiliars d’hospitalització per al Sociosanitari, cangurs de torn
de dia a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-TCSSCAN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 10%, 18,5%, 25% i
27,5% de jornada respectivament.
- Titulació de Tècnic/que de Cures d’Auxiliar d’Infermeria.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Portalliteres. Cangur torn de dia a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DIPORCAN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i temps parcial del 18,5% de jornada.
- Títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
- Experiència prèvia mínima d’1 any en funcions similars a les descrites.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Metge especialista amb càrrec de Cap de Servei d’Obstetrícia i
Ginecologia (Convocatòria pública de treball) DA-CAPGINE-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de durada indefinida a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia (via MIR).
- Acreditar un mínim de 8 anys d’experiència com especialista (Nivell B categoria Professional).
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i
recerca.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 15 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Recepcionista / Telefonista per a Sant Josep (Convocatòria pública de treball) DAGPRTSJ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball a temps parcial de durada determinada fins a la convocatòria pública del
procés de selecció per la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària.
- Tècnic Grau Mig Administració o equivalent.
- Coneixements de català i castellà orals i escrits
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 Recepcionistes / Telefonistes per l’Hospital de Mataró (Convocatòria pública de
treball) DA-GPRTHM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball a temps parcial de durada determinada fins a la convocatòria pública del
procés de selecció per la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària.
- Tècnic Grau Mig Administració o equivalent.
- Coneixements de català i castellà orals i escrits
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Otorrinolaringologia (ORL) (Convocatòria pública de treball) DAORLADJ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Otorrinolaringologia via MIR o homologat.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Cardiologia (Convocatòria pública de treball) DA-CARADJ-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat per substitució maternal, a temps parcial del 75% de la jornada.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Cardiologia via MIR o homologada
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 Metges adjunts per al Servei d’Urgències (Convocatòria pública de treball) DAURMETAD02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista via MIR o homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i
Comunitària o altra especialitat relacionada amb l’àrea mèdica.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació (Convocatòria pública de
treball) DA-ANESADJ-2018 (OFERTA TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR o homologada.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 18 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular a temps parcial (Convocatòria
pública de treball) DA-CIRVASREL-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada determinada de relleu a temps parcial del 75% de la jornada.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular via MIR o homologat.
- Certificació bàsica en diagnòstic vascular no invasiu.
- Certificació de Director/a d’instal·lacions de radiodiagnòstic (Nivell 1).
- Envieu la sol·licitud amb data límit 25 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular (Convocatòria pública de
treball) DA-CIRVASADJ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular via MIR o homologat.
- Certificació bàsica en diagnòstic vascular no invasiu.
- Certificació de Director/a d’instal·lacions de radiodiagnòstic (Nivell 1).
- Envieu la sol·licitud amb data límit 25 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista amb càrrec de Cap de Servei d’Obstetrícia i
Ginecologia (Convocatòria pública de treball) DA-CAPGINE-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de durada indefinida a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia (via MIR).
- Acreditar un mínim de 8 anys d’experiència com especialista (Nivell B categoria Professional).
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i
recerca.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de juny de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt per al Servei d’Urgències (Convocatòria pública de treball) DAURMETAD03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i amb jornada parcial del 50%.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista via MIR o homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i
Comunitària o altra especialitat relacionada amb l’àrea mèdica.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 16 de juliol de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge adjunt especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DAMAPENEORE-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada determinada de relleu a temps complet.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge/ssa especialista en Pediatria via MIR o homologat.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 15 d’agost de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Metge adjunt especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DA-MAPENEF2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada a temps parcial del 36%.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge/ssa especialista en Pediatria via MIR o homologat.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 15 d’agost de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge adjunt especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DA-MAPECAR2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada a temps parcial del 80%.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge/ssa especialista en Pediatria via MIR o homologat.
- Màster en cardiologia pediàtrica.
- Envieu la sol·licitud amb data límit 15 d’agost de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 6 metges per al Servei d’Urgències (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADURG01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària o altres
especialitats relacionades amb àrea mèdica, via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Medicina Intensiva (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADINTEN-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 86,93% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Intensiva via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Psiquiatria (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADPSIQ2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 97,75% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Psiquiatria via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Rehabilitació (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADREHA03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
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- Titulació oficial de Metge especialista en Rehabilitació via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Rehabilitació (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADREHA02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 65,17% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Rehabilitació via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Rehabilitació (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADREHA01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 86,42% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Rehabilitació via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADPED-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Pediatria via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 metges especialistes en Oncologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADONCO-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Oncologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 metges especialistes en Oftalmologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADOFTA02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Oftalmologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
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Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Oftalmologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADOFTA01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 78,21% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Oftalmologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Neurologia (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADNEUR2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 78,91% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Neurologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Medicina Interna - Hospital a Domicili (Convocatòria pública de
treball) DA-EXTMADINTERHD-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Interna via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADGIN05-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADGIN04-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 75% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADGIN03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 50% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADGIN01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 80% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 farmacèutics hospitalaris (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADFAR-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Farmàcia.
- Titulació oficial de Farmacèutic/a Hospitalari/ria via FIR o Homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Endocrinologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADEND-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 92,06% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Endocrinologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Digestologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADDIG02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 78,76% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Digestologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 metges especialistes en Digestologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADDIG-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
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- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Digestologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 3 metges especialistes en Traumatologia (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADTRA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Traumatologia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 metges especialistes en Cirurgia Maxil·lofacial (Convocatòria pública de treball) DAEXTMADMAX-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 78,21% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Cirurgia Maxil·lofacial via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADCIR022018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Cirurgia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADCIR-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 53,56% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Cirurgia via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Cardiologia (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADCAR2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 78,55% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Cardiologia via MIR o homologat.
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- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 8 metges especialistes en Anestesiologia i Reanimació (Convocatòria pública de
treball) DA-EXTMADANES-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Odontòleg a l’ABS Mataró Centre (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADODMA2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 52,14 % de jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Odontologia
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’ABS Mataró
Centre (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADFCMA01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 91,24 % de jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’ABS Mataró
Centre (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADFCMA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 93,85 % de jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’ABS CireraMolins (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADFCCM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a temps parcial del 93,85 % de jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
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Referència: Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’ABS
d’Argentona (Convocatòria pública de treball) DA-EXTMADFCAR-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla i a jornada complerta.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologat.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en psiquiatria per atenció de salut mental infanto juvenil
(Convocatòria pública de treball) DA-SMIJPSIQ2-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatoria pública del procés de selección per la
cobertura de vancant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en psiquiatria via MIR o homologat .
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: Metge especialista en cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-ADJCIR2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat per cobertura maternal i a jornada a temps parcial del 42%.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 17 de setembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Cirurgia.
- Certificació de Director/a d’instal·lacions de radiodiagnòstic (Nivell 1).
Més informació:
Bases de la convocatòria
Referència: 2 metges/sses especialistes en Traumatologia a Urgències (Convocatòria pública de
treball) DA-MACOTURG-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit d’1 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Traumatologia.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en Anestesiologia i Reanimació (Convocatòria pública de
treball) DA-MAANES04-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit d’1 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Anestesiologia i Reanimació, via MIR o homologat.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DA-MAPEURG2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit d’1 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Pediatria.
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Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular (Convocatòria pública de
treball) DA-CIRVASADJ02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 5 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular, via MIR o homologat.
- Certificació bàsica en diagnòstic vascular no invasiu.
- Certificació de Director/a d’instal·lacions de radiodiagnòstic (Nivell 1).
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic de cures d’auxiliars d’urgències torn tarda (Convocatòria extraordinària en
relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCURTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació tècnic/a de grau mig de cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 3 infermers/res corretorns per Urgències/UCI torn matí i tarda (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINCOURUC-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí i tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per al sociosanitari torn nit (Convocatòria extraordinària en relació al pla
d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINSONI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de nit.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic de cures d’auxiliars d’infermeria de Salut Mental torn tarda (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCSMTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació tècnic/a de grau mig de cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic de cures d’auxiliars d’infermeria de Salut Mental torn matí (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCSMMA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
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- Titulació tècnic/a de grau mig de cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 3 infermers/res per Salut Mental hospitalària torn tarda (Convocatòria extraordinària en
relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINSMHOTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 infermers/res per Salut Mental hospitalària torn nit (Convocatòria extraordinària en
relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINSMHONI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de nit.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic de cures d’auxiliars d’infermeria al Centre d’Atenció Primària de Mataró Centre
a temps parcial (Convocatòria extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DIEXTTCMACE-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps parcial del 95,05% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació tècnic/a de grau mig de cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per al Centre d’Atenció Primària de Cirera-Molins a temps
parcial (Convocatòria extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINCAPCM2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps parcial del 97,61% de la jornada.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per al Centre d’Atenció Primària d’Argentona torn tarda (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINCAPAR-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a pediatra per al Centre d’Atenció Primària d’Argentona torn matí i
tarda (Convocatòria extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINCAPARPED2018 (OFERTA TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí i tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 auxiliars sanitaris (portalliteres) torn tarda (Convocatòria extraordinària en relació al
pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTASPOTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació d’educació secundaria obligatòria (ESO) o equivalent.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Administratiu/va de la Unitat de Planificació torn matí i tarda (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTADPLMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí i tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau superior d’administració o equivalent.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 tècnics/ques de cures d’auxiliars d’infermeria d’Hospitalització
torn tarda (Convocatòria extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCHOTA2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau mig en cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 6 tècnics/ques de cures d’auxiliars d’infermeria d’Hospitalització torn nit (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCHONI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de nit.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau mig en cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliars d’infermeria d’Hospitalització torn matí (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCHOMA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau mig en cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
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Referència: Infermer/a corretorns d’Hospitalització torn matí i tarda (Convocatòria extraordinària
en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINCOHOMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí i tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 infermers/res d’Hospitalització torn tarda (Convocatòria extraordinària en relació al
pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINHOTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 infermers/res d’Hospitalització torn nit (Convocatòria extraordinària en relació al pla
d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINHONI-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de nit.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per a l’Escola Arboç torn matí i tarda (Convocatòria extraordinària en relació
al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINESAR-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps parcial del 97,58% de la jornada i torn de
matí i tarda.
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliars d’infermeria de Consultes Externes torn matí i
tarda (Convocatòria extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCCEMT-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps parcial del 91,79% de la jornada i torn de
matí i tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau mig en cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Administratiu/va del Centre d’Avaluació a la Discapacitat (CAD) (Convocatòria
extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTADCADMT-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de matí i tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau superior d’administració o equivalent.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
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Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 tècnics/ques de cures d’auxiliars d’infermeria per al Bloc Quirúrgic torn
tarda (Convocatòria extraordinària en relació al pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTTCBQTA-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de tècnic/a de grau mig de cures d’auxiliar d’infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per al Bloc Quirúrgic torn tarda (Convocatòria extraordinària en relació al
pla d’estabilitat d’ocupació) DI-EXTINBQTA-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball indefinit fix de plantilla, a temps complet i torn de tarda.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de diplomat/da grau en infermeria.
- Per als possibles candidats amb vinculació laboral al CSdM, aquesta haurà de ser de durada
determinada.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Farmacèutic/a especialista (Convocatòria pública de treball) DA-FAFAR-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de de durada indefinida a temps complet.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Farmàcia.
- Titulació oficial de farmacèutic especialista en Farmàcia Hospitalària, via FIR.
- Es valorarà especialment el grau de Doctor/a.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Farmacèutic/a amb càrrec de Cap de Servei de Farmàcia (Convocatòria pública de
treball) DA-CAPFAR-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de de durada indefinida a temps complet.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Farmàcia.
- Titulació oficial de farmacèutic especialista en Farmàcia Hospitalària, via FIR.
- Acreditar un mínim de 3 anys d’experiència com a farmacèutic d’hospital.
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i de
recerca.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista amb càrrec de Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia (Convocatòria pública de treball) DA-CSCOT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de de durada indefinida a temps complet.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge/metgessa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, via MIR.
- Acreditar un mínim de 8 anys d’experiència com a especialista (Nivell B carrera professional).
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i de
recerca.
Més informació:
Bases de la convocatoria
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Referència: Metge/ssa especialista amb càrrec de Cap de Servei de Rehabilitació i Medicina de
l’Esport (Convocatòria pública de treball) DA-CSRHBME-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de de durada indefinida a temps complet.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit de 15 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge/metgessa especialista en Medicina Física i Rehabilitació, via MIR.
- Acreditar un mínim de 8 anys d’experiència com a especialista (Nivell B carrera professional).
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i de
recerca.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en geriatria (Convocatòria pública de treball) DA-ADGER012018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 31 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge especialista en Medicina Geriatria (via MIR o homologada).
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Farmacèutic/a especialista (Convocatòria pública de treball) DA-FAFAR02-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: 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.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 31 d’octubre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació llicenciat/da en Farmàcia.
- Titulació oficial de farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària (via FIR o homologada).
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista amb càrrec de coordinador/a d’Urgències de
Traumatologia (Convocatòria pública de treball) DA-CORURCOT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 5 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge o metgessa especialista en Medicina de Família i Comunitària i/o Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia.
- Acreditar un mínim de 2 anys d’experiència en llocs similars.
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i de
recerca.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: 2 metges/sses especialistes en medicina interna (Convocatòria pública de treball) DAADMIREL-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball de durada determinada de Relleu, a temps parcial del 50% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 7 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Titulació oficial de metge especialista en Medicina Interna (via MIR o homologada).
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Psicòleg/a per al Centre d’Avaluació de Discapacitats CAD del CSdM (Convocatòria
pública de treball) DI-PSICAD-2018 (OFERTA TANCADA)
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S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 54% de la jornada.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 9 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Grau Superior en Psicologia.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Treballador/a Social d’Hospitalització (Convocatòria pública de treball) DI-TSTSHO2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa de dilluns a divendres.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 16 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Diplomat/da en Grau de Treball Social.
- Experiència prèvia mínima de 6 mesos com a treballadora social en hospital d’aguts.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en Psiquiatria per a l’Atenció de Salut Mental
d’adults (Convocatòria pública de treball) DA-SMAMAPSIQ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 16 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
- Títol oficial de metge especialista en Psiquiatria via MIR o homologat.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Psicòleg/a clínic/a per al Centre de Salut Mental Infanto-juvenil del CSdM
(Convocatòria pública de treball) DA-SMIJPSI02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 16 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Grau Superior Psicologia.
- Títol d’especialista en Psicologia Clínica via PIR.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa per al Servei d’Urgències (Convocatòria pública de treball) DA-MURG-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
Requisits:
- Envieu la sol·licitud amb data límit 20 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Més informació:
Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa adjunt al Servei d’Urgències (Convocatòria pública de treball) DAURGMETADJ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant
de dia com de nit.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en medicina intensiva (Convocatòria pública de treball) DAUCIADJ02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 87,55% de la jornada.
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Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en otorrinolaringologia - ORL (Convocatòria pública de
treball) DA-ORLADJ02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 70,54% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en ginecologia i obstetrícia (Convocatòria pública de
treball) DA-GINEAD03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 18,72% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en ginecologia i obstetrícia (Convocatòria pública de
treball) DA-GINEAD02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 55,43% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en ginecologia i obstetrícia (Convocatòria pública de
treball) DA-GINEAD01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 66,88% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en dermatologia (Convocatòria pública de treball) DADERMIADJ-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 78,21% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-CIRADJ03-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-CIRADJ02-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-CIRADJ01-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-ADJCIR05-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada a temps parcial del 36,75% de
jornada.
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Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en cirurgia (Convocatòria pública de treball) DA-ADJCIR04-2018
(OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada a temps parcial del 60,41% de
jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’urgències, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-URTCCAMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de matí/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a d’urgències, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DIURDUCAT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a d’urgències, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DIURDUCAM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,86% de la jornada
en torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: 12 tècnics/ques de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-UHTCCAT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-UHTCCAMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 28,29% de la jornada
en torn de matí/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: 10 tècnics/ques de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-UHTCCAM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria d’hospitalització, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-UHTCCAM02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 9,43% de la jornada en
torn de matí.
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Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per a la Unitat hospitalària de neonats, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-UHNNDUCAM02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 36,6% de la jornada en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a per a la Unitat hospitalària de neonats, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-UHNNDUCAM01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 9,43% de la jornada en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a d’hospitalització, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de
treball) DI-UHDUCAT02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 9,5% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: 3 infermers/res d’hospitalització, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de
treball) DI-UHDUCAT01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a d’hospitalització, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de
treball) DI-UHDUCAMT02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 36,66% de la jornada
en torn de matí/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: 2 infermers/res d’hospitalització, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de
treball) DI-UHDUCAMT01-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,05% de la jornada
en torn de matí/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: 3 infermers/res d’hospitalització, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de
treball) DI-UHDUCAM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria per a sala de parts, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SPTCCAMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de matí/tarda.
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Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Llevador/a, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SPLLECAN032018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 14,22% de la jornada
en torn de nit.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Llevador/a, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SPLLECAN022018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 14,47% de la jornada
en torn de nit.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Llevador/a, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SPLLECAN012018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 48,48% de la jornada
en torn de nit.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Llevador/a, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SPLLECADN2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 12,12% de la jornada
en torn de dia/nit.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Llevador/a, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SPLLECAD2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 13,55% de la jornada
en torn de dia.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’hospitalització sociosanitari, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SOTCCAMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,86% de la jornada
en torn de matí/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’hospitalització sociosanitari, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SOTCCAMT02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 27,5% de la jornada en
torn de matí/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: 2 infermers/es en l’àmbit sociosanitari del CSdM, cangur a temps parcial (Convocatòria
pública de treball) DI-SODUCAMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 27,48% de la jornada
en torn de mati/tarda
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Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria de Salut Mental, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SMTCCAT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria de Salut Mental, cangur a temps
parcial (Convocatòria pública de treball) DI-SMTCCAM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a de Salut Mental, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DISMDUCAT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 9,05% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a de Salut Mental, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DISMDUCAM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,5% de la jornada en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliar d’infermeria per a la Residència Sant Josep, cangur a
temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-RSJTCCAT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 9,82% de la jornada en
torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a de l’àmbit familiar i comunitari per l’ABS Mataró Centre (Convocatòria
pública de treball) DI-PRMCDUMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 47,77% de la jornada
en torn de matí/tarda
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Portalliteres, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-PORCANT2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,86% de la jornada
en torn de tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Portalliteres, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de treball) DI-PORCANM2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 18,86% de la jornada
en torn de matí.
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Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Infermer/a d’hospitalització a domicili, cangur a temps parcial (Convocatòria pública de
treball) DI-HDDUCAMT-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 25,68% de la jornada
en torn de mati/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Tècnic/a de cures d’auxiliars d’infermeria per al Bloc Quirúrgic (Convocatòria pública
de treball) DI-BQTCM-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 54,15% de la jornada
en torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Dietista per al CSdM (Convocatòria pública de treball) DI-ADDICAMT-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 60,77% de la jornada
en torn de mati/tarda.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa adjunt/a especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DAMAPEURG02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 85% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 23 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en Pediatria (Convocatòria pública de treball) DA-MAPEURG032018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa i amb torns de treball
tant de dia com de nit.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en Otorrinolaringologia (ORL) (Convocatòria pública de
treball) DA-ORLADJ03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 78% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en oncologia (Convocatòria pública de treball) DA-ONCADJ2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Metge/ssa especialista en digestologia (Convocatòria pública de treball) DA-DIGADJ2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a temps parcial del 52,14% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de novembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
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Referència: Psicòleg/a clínic/a per al centre de Salut Menta infanto-juvenil del CSdM (Convocatòria
pública de treball) DA-SMIJPSI04-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 91,38% de la jornada.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 10 de desembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Psicòleg/a clínic/a per al centre de Salut Menta infanto-juvenil del CSdM (Convocatòria
pública de treball) DA-SMIJPSI03-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 10 de desembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Recepcionista/Telefonista per a l’Hospital de Mataró (Convocatòria pública de
treball) DA-GPRTHM02-2018 (OFERTA TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública del procés de selecció per a la
cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a temps parcial del 26% de la jornada, en
torn de matí.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 14 de desembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
Referència: Cap d’electromedicina (Convocatòria pública de treball) DEF-CELMED-2018 (OFERTA
TANCADA)
S’ofereix: Contracte de treball a temps complet i de durada indefinit fix.
Requisits: Envieu la sol·licitud amb data límit 31 de desembre de 2018 fins a les 14 hores.
Més informació: Bases de la convocatoria
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