REGISTRE

TÈCNIC MITJÀ SANITARI/TÈCNICA MITJANA SANITÀRIA EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (BOIB 101, 29/07/21)
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DESTINACIÓ

Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció (Servei de Salut de les Illes Balears)

CODI DIR3

A04003754-Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) / A04029527-Servei d'Oposicions i Concursos

NOM I LLINATGES

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I. / N.I.E.

: ……………………………EMAIL: ...…………………………………………………………………………………………………….

Els mèrits s'han d'acreditar i valorar sempre amb referència a l'últim dia del termini per a presentar sol·licituds (30/08/2021)

1. Experiència Professional (Puntuació màxima: 55 punts)
1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins al final del termini per
a presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu (30/08/2021), d’acord amb el barem següent:

AUTOBAREM

TRIBUNAL

1.1.- Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions
sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal
estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix
contingut funcional: 0,23 punts.
1.2.- Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en
institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a
personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,115 punts.
1.3.- Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o
en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, acomplint les funcions pròpies de la categoria a
la qual s'opta: 0,23 punts.
1.4.- Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la
qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0046 punts (màxim 5,5 punts). Juntament amb el certificat de
serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.
1.5.- Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral
en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172 punts.
1.6.- Cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es
valorarà—si el/la professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut— com a
prestats en la categoria a la qual opta a raó de 0,23 punts. Si no té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del
Sistema Nacional de Salut es valoraran a raó de 0,115 punts. En ambdós casos, només es valoraran aquests serveis sempre
que tingui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

TOTAL APARTAT 1

1.7.- Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada es reconeixerà un mes complet de
serveis prestats calculant-lo segons les regles següents:
a. - Un mes o la part que correspongui proporcionalment per cada 150 hores fetes (o una fracció).
b. - Si en un mes natural s'han fet més de 150 hores, només es pot valorar un mes de servei prestat.
1.8.- Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
a.
b.
c.
d.

- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 55 punts.
- Un mateix marc temporal no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.
- Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.
- Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de la persona interessada— els serveis prestats només en un
d'aquests.
e. - El còmput de serveis prestats es calcula aplicant-hi aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats a cadascun dels subapartats anteriors i
el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.
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2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

(Puntuació màxima: 40 punts)

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 40
punts, d'acord amb els barems següents:

2.1. Formació reglada / Expedient acadèmic
a.- La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda.
S'atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de tal manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és
d'1 punt, que correspon al 10 de la nota mitjana.
b.- En el supòsit que l'expedient acadèmic no reflecteixi notes numèriques, es consideraran les següents equivalències: bé, 0,2 punts; notable 0,4 punts;
excel·lent, 0,8 punts; i matrícula d'honor 1 punt.
AUTOBAREM

TRIBUNAL

TOTAL SUBAPARTAT 2.1

2.2. Formació continuada
S'entén per formació continuada tota la realitzada després de l'obtenció de la titulació requerida.
a.- Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades
directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:
1.- Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2005 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques
següents):
− Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa
de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat,
per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
− Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
2.- Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2005, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:
− Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa
de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat,
per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
− Han d'haver estat organitzades, acreditades o impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic institucional
(d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), cosa que s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.
− Promogudes per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions
públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent.
− Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels
promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.
b.- A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques
següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.
c.- Els diplomes o certificats a què es refereixin aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació
Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS
(Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de
0,0026 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen
hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.
AUTOBAREM

TRIBUNAL

TOTAL SUBAPARTAT 2.2

2.3.- Altres activitats formatives
Es valoren a raó de 0,0026 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs
laborals; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca sobre les
ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol o orientació psicològica.
Es valoren sempre que hagin estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord
amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), cosa que s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.
AUTOBAREM

TRIBUNAL

TOTAL SUBAPARTAT 2.3
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2.4. Docència:

AUTOBAREM

TRIBUNAL

AUTOBAREM

TRIBUNAL

a.- Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives a les quals es refereix l'apartat
de formació continuada 2.2.a: 0,0078 punts.
b.- Les persones candidates que hagin impartit hores de docència en cursos formatius en ciències de la salut posteriors a
l'1 de gener de 2005 han de justificar que els esmentats cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació
Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per
la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
c.- Per cada curs acadèmic d'estudis reglats ocupant una plaça de docent a temps complet, en ciències de la salut: 2,7 punts.
d.- Per cada hora com a docent d'estudis reglats que no sigui a temps complet, en ciències de la salut, es valorarà amb 0,0026
punts.
e.- Per la tutorització de pràctiques de la categoria a la que s'opta: 0,0013 punts per cada hora.

TOTAL SUBAPARTAT 2.4

2.5.- Activitats científiques i de difusió del coneixement
a.- Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i que tinguin ISBN i
dipòsit legal:
− Per cada llibre complet: 1,3 punts.
− Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,026 punts (màxim tres capítols per llibre).
b.- Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la
qual s'opta:
− - Per cada publicació en una revista indexada en el JCR i en el SJR: 1,04 punts.
− - Per cada publicació en una revista no indexada de tiratge estatal o internacional: 0,78 punts.
c.- Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:
1.- Per cada ponència presentada en congressos, reunions científiques o activitats formatives en ciències de la salut i
acreditades degudament (d'acord amb els apartats 1 i 2 del punt 2.2.a) relacionada directament amb el contingut de
la categoria a la qual s'opta:
− Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,39 punts.
− Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,195 punts.
2. -Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb
el contingut de la categoria a la qual s'opta:
− Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,26 punts.
− Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,13 punts.
3.- Per pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una taula i que estigui relacionat directament amb el
contingut de la categoria a la qual s'opta:
− Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,3 punts.
− Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,15 punts.
4.- Recerca: per participar en projectes de recerca finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides
en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre:
− Com a investigador principal: 3,9 punts.
− Com a investigador col·laborador: 1,95 punts.
− Com a investigador de camp no remunerat (no essent membre de l'equip): 0,39 punts.
TOTAL SUBAPARTAT 2.5

TOTAL APARTAT 2
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3. Coneixements orals i escrits de català (Puntuació màxima: 5 punts)
Es valoren els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de
21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de
la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de de 12/03/2013).
AUTOBAREM

TRIBUNAL

− Certificat de coneixement de català B1: 1 punt
− Certificat de coneixement de català B2: 2 punts.
− Certificat de coneixement de català C1: 3 punts.
− Certificat de coneixement de català C2: 4 punts.
− Certificat de coneixements de llenguatge administratiu LA: 1 punt.

Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de
l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 1 punt.

TOTAL APARTAT 3

TOTAL FASE CONCURS
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S'han d'acreditar els mèrits que s'indiquen en l'annex 3, presentant els documentos originals o còpies autèntiques
en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015.
La mateixa haurà d'adjuntar-se amb el present model seguint el mateix ordre que l'establit en l'autobarem.
Marqueu la casella de la documentació aportada:
Experiència professional.
Formació continuada
Docència
Publicacions Científiques
Coneixements orals i escrits de català.
Manifest que totes les dades aportades són certes i sol·licito participar en la fase de concurs del procés selectiu.

A ……………………………………… a …… de …..................... de …....................

Signat:
DNI/NIE:

Signatura
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