COMITE DE SELECCIÓ HOSPITAL CLÍNIC
REQUERIMENTS
1. RECOMANACIONS GENERALS PELS CANDIDATS
1. Els candidats hauran de complir amb els requeriments publicats a la convocatòria. A més,
s’estableixen uns criteris mínims universals per a totes les convocatòries de llocs de treball de
facultatius al Hospital Clínic, ja siguin temporals o definitives (veure apartats 2 i 3).
2. El candidat haurà de complimentar tots els apartats del formulari (CV normalitzat adjunt). Si no els
tingués, especificar-ho.
3. Cal indicar els llocs de treball ocupats i la durada dels mateixos (després de la Residència).
4. A l’última pàgina, cal referir el temps dedicat a las tasques requerides en el perfil de la plaça
convocada, indicant el nombre de pacients aproximats visitats en aquell període de temps,
procediments realitzats, etc., i tota aquella informació que es consideri rellevant per a la plaça a la
que s’opta.

2. REQUERIMENTS MÍNIMS PER AVALUAR PLACES TEMPORALS D’ESPECIALISTA
MÉRITS DE FORMACIÓ
a)

Haver participat en un nombre de sessions clíniques equivalent al menys a 1 per any, inclòs
el període de Residencia, tant a l’ Hospital com fora de la institució.

b)

Haver assistit a algun curs i/o congrés (equivalent al menys 1 per any).

MÉRITS ASSISTENCIALS
a)

Indicar la tasca assistencial en relació al perfil de la plaça. Imprescindible un mínim de 6
mesos (inclòs el període de la residència si fos necessari)

MÉRITS DE DOCENCIA
a)

Haver participat com autor/coautor en almenys una revisió, editorial, capítols de llibres, carta a
l’editor, docent en cursos, ponent en alguna activitat de docència, etc en alguna ocasió.

MÉRITS DE RECERCA
a)

Haver participat com autor/coautor en al menys 1 publicació en revista amb o sense FI.

b)

Haver presentat alguna comunicació a Congressos (equivalent al menys 1 per any)

ALTRES MÉRITS a VALORAR
a)

Es valorarà l’haver col·laborat en la docència de l’alumnat de grau i/o post-grau (col·laboració
docent i màsters).

b)

Detallar premis, activitats participatives, altres estudis . No es requereixen mínims en aquest
apartat.
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3. REQUERIMENTS MÍNIMS PER AVALUAR PLACES INDEFINIDES D’ESPECIALISTA
MÈRITS DE FORMACIÓ
a. Haver participat en un nombre de sessions clíniques equivalent al menys a 1 per any,
inclòs el període de Residencia, tant a l´Hospital com fora.
b. Haver assistit a algun curs i/o congrés (equivalent al menys 5).
MÈRITS ASISTENCIALS
a) Indicar la tasca assistencial en relació al perfil de la plaça després de la finalització de
la Residència. Es requereix un mínim d’ 1 any d’experiència a les tasques pròpies de
la plaça convocada (pot considerar-se inclosa parcial o totalment durant el període de
Residencia)
MÈRITS DE DOCÈNCIA
a) Es valorarà l’haver col·laborat en la docència de grau i/o post-grau (col·laborador
docent, professor clínic, màster).
b) Haver participat com autor/coautor en alguna revisió, editorial, capítols de llibres, carta al
editor, docent en cursos, ponent en alguna activitat de docència, etc. com a mínim en 3
ocasions.
c) Tenir almenys un curs de postgrau, doctorat o DEA o haver iniciat la tesis doctoral
MÈRITS DE RECERCA
a) Haver participat com a autor o coautor en un mínim en 3 publicacions indexades. En el
cas de tenir la tesi doctoral es consideraria un mínim d’un article.
b) Haver participat com investigador col·laborador com a mínim en un projecte en l'àmbit de
la seva especialitat [oficials (internacional, nacional o autonòmic) o no oficials (societats
científiques i fundacions sense ànim de lucre)].
c) Haver presentat alguna comunicació a Congressos Nacionals i/o
menys 5)

Internacionals (al

ALTRES MÈRITS a VALORAR
a) Detallar premis, activitats participatives, altres estudis, altres especialitats, etc. No es
requereixen mínims en aquest apartat.
b) Presentar almenys dues cartes de referència, en el cas dels candidats que
procedeixen de fora del nostre hospital.

Normativa presentada a la Junta Facultativa de l'Hospital Clínic del 20 de juny de 2016
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