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7 de juny de 2018

BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI
DE VALÈNCIA
ANUNCI CONTRACTE D'INTERINITAT

PSICOLEC/LOGA CLÍNIC AMB EXPERIÈNCIA EN
NEUROPSICOLOGIA
Termini d'inscripció NOMÉS 5 dies
Ahir 6 de juny es va publicar en la pàgina web del Consorci
Hospital General Universitari de València (CHGUV) la convocatòria
per a un contracte d'INTERINITAT en vacant d'un/a Especialista en
Psicologia
Clínica
amb
experiència
i
formació
en
NEUROPSICOLOGIA.
Requisit: formar part de la borsa de FE en Psicologia Clínica
vigent en el CHGUV
Termini de presentació de sol·licituds: només 5 dies hàbils,
açò és, fins al dimecres 13 de juny
Barem (art. 11.2 de les normes reguladores per a la
contractació temporal en el CHGUV), fins a 10 punts:
1. L'experiència professional adquirida durant l'exercici de la categoria
de FE en Psicologia Clínica en l'àrea de neuropsicologia, fins a un màxim de 7
punts, a raó de 0,10 punts per cada mes.
2. La formació en neuropsicologia, es valorarà fins a un màxim de 3
punts, d'aquesta manera:
- Estar en possessió del doctorat sempre que la tesi doctoral estiga
relacionada amb els procediments i tècniques requerits: 2 punts.
- Per cada màster relacionat amb els procediments i tècniques: 0,50
punts.
- Per cada estada formativa relacionada amb els procediments i
tècniques: 0,50 punts.
- Per cada curs amb un mínim de 10 hores, relacionat amb els
procediments i tècniques: 0,10 punts.

La proposta per a realitzar la contractació mitjançant aquest
barem específic va ser aprovada per la Comissió de Seguiment de
la Contractació amb vot en contra de SIMAP i també de la majoria
dels sindicats que formem part de la comissió.

Si esteu interessades/us, tingueu en compte que no existeix
una certificació oficial per a acreditar el temps d'experiència en
aquest camp, per la qual cosa s'utilitza la certificació de caps de
servei o responsables d'entitats públiques o privades com a forma
d'acreditació i que seran puntuats màsters com el qual realitza el
COP.
En l'arxiu adjunt teniu la convocatòria, que conté el formulari
de sol·licitud, i a la qual també podeu accedir a través d'aquest link:
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/930379/ct-05-18-psicología
CLÍNICA.pdf/a1f41405-a82f-4705-8ad8-0fdbf725cc71

Per a qualsevol aclariment posa't en contacte amb nosaltres.
Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.
NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM.
UNEIX-TE A NOSALTRES
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