
 
 
 
Grup 1 
Personal assistencial titular de grau superior (AS-TGS) 
 
Llocs de treball d’aquest grup: metges/sses, farmacèutics/ques, químics/ques, biòlegs/gues, 
psicòlegs/gues. 
 
Criteris d’adjudicació de places: es basen en l’obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la 
següent manera:  
 

 Trajectòria professional (60p. màxim) 
 Formació (20p) (si en 4 anys té 250h 20p, <50h 0p, entre 50 i 250h proporcional) 

 Participació en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / 
associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de: 
- Coordinador (10p) 
- Membre (5p) 

 Docència universitària de pregrau o postgrau (5p) 
 Recerca / presentació de pòsters o ponències a congressos els últims 4 anys (10p) 
 Màster i/o postgrau (vinculat a pràctica assistencial) (5p) 
 Doctorat (10p) 

 

 Temps treballat al CHV (25p. màxim) (>4 anys 25p, <4 anys 6.25p/any o fracció 0.52p/mes) 

 

 Prova competencial amb entrevista personal (15p. màxim) 
 
Convocatòria: 22 març (12 places) 
 
 
Grup 2 
Personal assistencial titular de grau mitjà (AS-TGM) 
 
Llocs de treball d’aquest grup: diplomat/da d’infermeria i/o ATS, fisioterapeutes i/o 
terapeutes ocupacionals, treballadors/es socials, llevadores, diplomats/es en optometria, 
dietistes. 
 
Criteris d’adjudicació de places: es basen en l’obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la 
següent manera:  
 

 Trajectòria professional (60p. màxim) 
 Formació (20p) (si en 4 anys té 150h 20p, <25h 0p,entre 25 i 150h proporcional) 

 Participació en grups de treball els últims anys (de la institució / professió / 
associacions sanitàries / organismes públics) en qualitat de: 
- Coordinador (10p) 
- Membre (5p) 

 Docència universitària de pregrau  o postgrau (5p) 
 Recerca / presentació de pòsters o ponències a congressos en últims 4 anys (10p) 

  



 
 
 
 Màster i/o postgrau (vinculat a pràctica assistencial) (5p) 
 Especialitat i/o doctorat (10p) 

 

 Temps treballat al CHV (25p. màxim) (>4 anys 25p, <4 anys 6.25p/any o fracció 0.52p/mes) 

 

 Prova competencial amb entrevista (15p. màxim) 
 
Convocatòria: 22 maig (21 places) 
 
 
Grup 3 
Personal assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (AS-TFPT) 
 
Llocs de treball d’aquest grup: 

 Nivell I: auxiliars infermeria (ADI), auxiliars de tècnics/es especialitzats (ATE), cuidadors/es 
psiquiàtrics/ques. 

 Nivell II: tècnics/es especialistes sanitaris (TES). (Laboratori, radiodiagnòstic, anatomia 
patològica, medicina nuclear, radioteràpia), puericultor/a. 

 
Criteris d’adjudicació de places: es basen en l’obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la 
següent manera:  
 

 Trajectòria professional (60p. màxim) 
 Formació (45p) (si en 4 anys té 100h 50p,< 15h 0p, entre 15 i 100h proporcional) 

 Participació en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / 
associacions sanitàries / organismes públics): 

- Coordinador (15p) 
- Membre (8p) 

 

 Temps treballat al CHV (25p. màxim) (>4 anys 25p, <4 anys 6.25p/any o fracció 0.52p/mes) 

 

 Prova competencial amb entrevista (15p. màxim) 
 
Convocatòria: 22 setembre (24 places) 
 
 
Grup 6 
Personal para-assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (PAS-TFPT) 
 
Subgrup 6.1 Funció administrativa 
Llocs de treball d’aquest subgrup: 

 Nivell I: auxiliars administratius/ves 

 Nivell II: oficials administratius/ves 
  



 
 
 
Subgrup 6.2 Funció oficis i serveis diversos 
Llocs de treball d’aquest subgrup: 

 Nivell I: auxiliars d’oficis, auxiliars de serveis, conserges, telefonistes 

 Nivell II: oficials d’oficis, oficials de serveis 
 
Criteris d’adjudicació de places: es basen en l’obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la 
següent manera:  
 

 Trajectòria professional (60p. màxim) 
 Formació (45p) (si en 4 anys té 100h 50p,<15h 0p, entre 15 i 100h proporcional) 

 Participació en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / 
associacions sanitàries / organismes públics): 

- Coordinador (15p) 
- Membre (8p) 

 

 Temps treballat al CHV (25p. màxim) (>4 anys 25p, <4 anys 6.25p/any o fracció 0.52p/mes) 

 

 Prova competencial amb entrevista (15p. màxim) 
 
Convocatòria: 22 de gener (5 places) 
 
 
Grup 7 
Personal assistencial i para-assistencial sense titulació formació (subalterns) (AS-PAS-SUB). 
 
Llocs de treball d’aquest grup: portalliteres, mossos (sanitaris, d’oficis o de serveis), peons 
(sanitaris, d’oficis o serveis), netejadors/res... 
 
Criteris d’adjudicació de places: es basen en l’obtenció de 100p. màxim, distribuïts de la 
següent manera: 
 

 Trajectòria professional (60p. màxim) 
 Formació (45p) (si en 4 anys té 100h 50p,< 15h 0p, entre 15 i 100h proporcional) 

 Participació en grups de treball els últims 4 anys (de la institució / professió / 
associacions sanitàries / organismes públics): 

- Coordinador (15p) 
- Membre (8p) 

 

 Temps treballat al CHV (25p. màxim) (>4 anys 25p, <4 anys 6.25p/any o fracció 0.52p/mes) 

 

 Prova competencial amb entrevista (15p. màxim) 
 
Convocatòria: 22 novembre (5 places) 
 

 

Direcció de recursos humans 
Vic, 18 de desembre de 2017 


