REGISTRE

AUTOBAREM AUXILIAR ADMINISTRATIU ( BOIB 49, 21/04/18)

NOM I LLINATGES
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Experiència professional (màxim, 55 punts)

1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tenguin reconeguts fins a la data final del termini
per presentar sol·licituds ( 01/06/18) de participació en el procés selectiu, d’acord amb el barem següent:
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 Econòmic 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 contengut 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 Econòmic Europeu com a personal estatutari,
funcionari o laboral en una categoria diferent d’aquella a la qual s’opta: 0,115 punts.
1.3) 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 contengut funcional, computant un màxim de dotze mesos, els quals han d’estar compresos
en els darrers cinc anys comptadors des de la data de publicació del concurs oposició : 0,046 punts.
1.4) 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 contengut funcional: 0,172 punts
1.5) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es
valoraran: 0,20 punts.

TOTAL APARTAT

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:
- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l’integren és de 55 punts.
- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d’un dels subapartats que l’integren.

AUTOBAREM

TRIBUNA

2. Formació (màxim, 40 punts)

Formació continuada

a)

Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que
estiguin relacionats directament amb el contingut de la *categoria, d'acord amb els criteris següents: — Organitzades o impartides per
alguna universitat, administració pública, per un col·legi professional 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); ha d'acreditar-se en el certificat corresponent. — Activitats
realitzades en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels
promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords. — Cursos reconeguts d'interès sanitaris per l'òrgan de
l'administració pública competent.

b)

Els diplomes o els certificats al fet que es refereixen aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,2 punts per crèdit CFC o LRU i a
raó de 0,5 punts per cada crèdit ECTS. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de
0,02 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no
s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Aquestes valoracions estan referides a certificats d'aprofitament, si són
certificats d'assistència es reduiran en un 50%.

c)

Es valoren a raó de 0,02 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: Jurídic –
administratiu; igualtat de gènere; qualitat; prevenció de riscos laborals; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions
d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en matèria de ciències de la salut; aspectes organitzatius
relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra que estigui relacionada amb
les funcions de la categoria. 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), la qual cosa
ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.

d)

S'entendrà inclosos en aquest apartat les assignatures de les diplomatures, llicenciatures, grau o cursos de formació professional que
tinguin relació amb la categoria.

AUTOBAREMO

TOTAL SUBAPARTADO

3. Coneixements orals i escrits de català (màxim 5 punts)

TRIBUNAL

3. Coneixements orals i escrits de català (Màxim 5 punts)
3.1. 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, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i
Joventut (BOIB núm. 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:
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TRIBUNAL

a) Certificat de coneixement de català B2: 2 punts.
b) Certificat de coneixement de català C1: 3 punts.
c) Certificat de coneixement de català C2: 4 punts.
d) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 1 punt.

TOTAL APARTAT

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

4. Coneixements orals i escrits de llengües estrangeres (màxim, 3 punts)
Els certificats de llengües estrangeres emesos per escoles oficials d’idiomes o universitats. Es valoressin de la
següent forma:
a) Certificat de coneixements A1: 0,75 punts.
b) Certificat de coneixements A2: 1 punt.
c) Certificat de coneixements B1: 1,25 punts
d) Certificat de coneixements B2: 1,5 punts.
e) Certificat de coneixements C1: 1,75 punts.
f) Certificat de coneixements C2: 2 punts.

TOTAL APARTAT

4.2. Es podrà valorar més d'un idioma, no obstant això només es prendrà en consideració el certificat de major nivell de cadascun d'ells fins al màxim global
de 3 punts

La documentació aportada haurà de ser original o fotocòpia compulsada, la mateixa haurà d’ajuntar-se amb l'aquest
model seguint el mateix ordre que l'establert en l'autobarem.
Marqueu la casella de la documentació aportada:

Experiència Professional
Formació continuada
Docència
Publicacions Científiques
Coneixements orals y escrits de català

La persona interessa manifesta que totes les dades aportades són certes i sol·licita participar en la fase de concurs del
procés selectiu.
En ..................... a ....... de ............ de 201

Signatura

