
  

     GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA S.A.M. 

NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS 

Nº CONVOCATÒRIA : GESAT/05 

CERCA 

Llicenciats en Farmàcia especialitat hospitalària  

Llicenciats en medicina  familiar/comunitària, internistes, geriatres i nefròlegs  

Llicenciats en Psicologia especialitat hospitalària  

Diplomats/es o Graduats/es en Treball Social  

Diplomats/es o Graduats/es en Dietètica i Nutrició  

Educadors/es Socials  

Logopedes  

Fisioterapeutes  

Infermers/es  

Tècnics Especialistes en diagnòstic per la imatge  

Terapeutes Ocupacionals  

Tècnics Auxiliars en Farmàcia  

Tècnics Auxiliars en Cures d’Infermeria  

Auxiliars Administratius  

Tècnics de manteniment  

Cuiners/es  

Marmitons de cuina-cafeteria  

Netejadors/es  

Zeladors/es  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LES PERSONES QUE VULGUIN OPTAR: 

 

1.- Per a tot el personal, carta de presentació especificant el número de la convocatòria. 

 

1.- Per al personal de nova incorporació. 

 

Tot el personal que es presenti per primera vegada a la borsa de treball haurà de complir els 

requisits mínims que es sol·liciten per a cada lloc de treball, s’adjunta amb aquesta convocatòria 

com a Document nº1 Taula de requisits mínims per a cada grup professional. 

 

1.1. Adjuntar DOCUMENT Nº2 que s’adjunta amb la present convocatòria acompanyat de: 

 

- Documents acreditatius dels mèrits degudament compulsats (es podran compulsar 

al Departament de Recursos Humans del centre aportant original i fotocòpia). 

- La formació haurà d’estar acreditada en hores. 

-Certificat de practiques curriculars . 

-Vida Laboral actualitzada expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

-Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en 

algun dels delictes previstos a la LOPJM, es pot sol·licitar certificat a: 

www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes   

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes
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2.- El personal que en l’anterior convocatòria hagués presentat currículum o que estigui 

actualment treballant a GESAT SAM haurà d’emplenar el DOCUMENT Nº3, adjuntant els 

documents acreditatius (generats des del tancament de  l’anterior convocatòria GESAT 04, octubre 

de 2017 fins a la data) i la vida laboral en el cas de que hagi treballat en un altre centre del que és 

objecte la present convocatòria. 

 

3.- El personal que estigui inclòs a la borsa de treball del centre, bé perquè estigui treballant o 

perquè es presentés en la convocatòria anterior, però no disposi de mèrits nous per aportar, ho 

deurà comunicar presentant el DOCUMENT Nª4 que s’adjunta en aquesta convocatòria. 

 

 

IMPORTANT: Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran valorats per a l’accés 

a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap 

compromís de contractació per part del centre. Els currículums que no compleixin amb els requisits 

mínims i/o no acreditin els mèrits aportats no podran ser acceptats. 

 

COM PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ:  

 

Per a totes les persones que vulguin accedir a la convocatòria,  la documentació es presentarà al 

Departament de Recursos Humans del centre presencialment. 

 

Adreça: 

 

Passeig Mossèn Valls,1       43590   Jesus-Tortosa 

 

Horari : 

 

De dilluns a divendres de 12:00 a 13:00 h. 

De dilluns a dijous de 15:30 a 16:30 h 

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: fins a les 16:30 hores del dia 18/10/2018. 

  

 

 


