SOL·LICITUD DE TREBALL
BORSA 2009 - 2010
A emplenar per l'Administració

DIRECCIÓ DE RRHH - PLANIFICACIÓ DE RRHH
DADES PERSONALS
N.I.F.

PRIMER LLINATGE

SEXE

DATA NAIXEMENT

MUNICIPI

NACIONALITAT

PROVINCIA

DOMICILI: CARRER, NÚMERO I PIS

C.P.

TELEFONS CONTACTE

NOM

SEGON LLINATGE

Nº AFILIACIÓ S. SOCIAL

ADREÇA ELECTRÒNICA

TITULACIÓ (Requerida a la categoria sol ·licitada)
licitada)

1 2-

(Només s'admeten 2 categories per peticionari, que s'han de sol ·licitar
licitar en
impresos diferents)

3-

CATEGORIA DE BORSA DE TREBALL SOL·LICITADA (Vegeu instruccions)
CATEGORIA

REFERÈNCIA

TOTAL PUNTS BAREM

Grau %
Marcau amb una X en cas de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que no us inhabiliti per a
l'acompliment de les funcions del lloc de treball sol ·licitat
licitat

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE S'HA D'APORTAR AMB LA SOL·LICITUT
1.- DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE
Fotocòpia compulsada del titol acadèmic requerit per a la categoria sol·licitada
Fotocòpia compulsada del DNI. Els aspirants nacionals de la Unió Europea, de Noruega o d’Islàndia, han de presentar una fotocòpia compulsada
del document d’identitat o del passaport; els seus familiars han de presentar una fotocòpia compulsada del passaport, del visat i, si és procedent, del
resguard d’haver sol•licitat la targeta corresponent. Altrament, haurà d’acreditar el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de l’espanyol
o del nacional de la Unió Europea, de Noruega o d’Islàndia amb el qual tengui aquest vincle, que no està separat de dret del seu cònjuge i, si es dóna
el cas, del fet que l’aspirant viu al seu càrrec o està al seu càrrec.
Barem d’autovaloració emplenat.
Per a la categoria de CONDUCTOR, heu d’adjuntar una fotocòpia compulsada del permís de conduir B i del carnet BTP.
Certificació corresponen a Nivell de Català: Grup A1, A2 y C1 = Nivell B / Grup C2 y Agrupacions Profesionals = Nivell A (*)
(*) Vegeu Instruccions

2.- DOCUMENTACIÓ DE MERITS AL·LEGATS EN BAREM
Certificació compulsada de l’expedient acadèmic que expressi les notes obtingudes.
Fotocòpies compulsades de títols i diplomes de cursos que siguin valorables.
Certificació o documentació acreditativa compulsada de publicacions i d’activitats docents.
Certificació compulsada d’hores de tutoria d’alumnes en pràctiques.
Certificació compulsada de serveis prestats expedida per l’òrgan administratiu competent o per l’empresa, o document acreditatiu.
Certificació compulsada de coneixements de la llengua catalana amb les acreditacions previstes al barem.
Certificació o documentació acreditativa compulsada d’haver superat sense plaça un concurs-oposició celebrat a l’INSALUD de la mateixa
categoria o especialitat a la que presenta la sol•licitud. En els casos que hi hagués més d’una prova, certificat d’haver superat al menys un exercici.

El sotasignat SOL•LICITA ser admès al procés de constitució de la Borsa de Treball per al lloc especificat i DECLARA que són
certes totes les dades manifestades en aquesta sol•licitud.
Palma ……………………..a………………………………………………………………………de…………………………………

FIRMA DEL SOL·LICITANT

Llinatges i nom del sol·licitant: ……………………………………………………………………………………..
BAREM AUTOVALORATIU
Llegiu atentament les instruccions a fi d’evitar errades en la valoració del vostre autobarem, errades que podrien ocasionarvos perjudicis.

A. FORMACIÓ ACADÈMICA PREGRAU ( Máxim 75 punts)
Es valoren les notes de l'expedient acadèmic de la formació que habilita per a l'acompliment de la plaça que s'ha de cobrir

NOTA OBTINGUDA

a) Nº ASSIGNATURES

b) PUNTUACIÓ

Matrícula o Premi Final Carrera

75

Excel·lent

50

Notable

40

Bé

30

Suficient

TOTAL (a x b)

20

SUMA ASSIGNATURES

SUMA PUNTUACIÓ

TOTAL PUNTS APARTAT A (Dividiu la suma puntuació entre suma d'assignatures)

B. FORMACIÓ POSTGRAU (Màxim 100 punts)
Es valoren els cursos i les titulacions directament relacionats amb la categoria sol•licitada i que els hagi expedit l’administració central, autonòmica o
local, les organitzacions sindicals i patronals, els col•legis professionals, les universitats públiques i privades i la Creu Roja
Els certificats de cursos, hi heu d’aportar el programa corresponent.

Nombre de cursos presentats

a) Nº Hores

Cursos amb aprofitament o nota d'aprovat
Cursos que nómes especifiquent l'assitència

b) Punts / hora
0,07
0,05

TOTAL (a x b)

TOTAL PUNTS PER CURSOS

a) Nº Titulacio.
Per especialitat legalment reconeguda (nómes P. Sanitari)
Per titulacions d'FP o universitàries relacionades amb el lloc de
treball

b) Punts / Titul.
40

TOTAL (a x b)

5
TOTAL PUNTS PER TITULACIONS

TOTAL PUNTS APARTAT B (Total punts cursos + Total punts titulacions)

C. PUBLICACIONS Y DOCÈNCIA (Màxim 50 punts)
Per treballs científics i d’investigació publicats, sempre directament relacionats amb la categoria a la qual s’opta, d’acord amb la valoració següent:

a) Publicacions
Publicació en revista
Capítol de llibre (no més de 3 d'un mateix llibre)
Llibre complet

b) Punts / Publi
2
4
15

TOTAL (a x b)

TOTAL PUNTS PER PUBLICACIONS

Per impartir cursos en qualitat de docent, en centres públics oficials específics de formació relacionats amb el lloc que s’ha de cobrir: .

a) Hores
Cursos impartits

b) Punts/Hora
0,2

TOTAL PUNTS PER DOCÈNCIA

TOTAL PUNTS APARTAT C (Total punts publicacions + Total punts cursos impartits)

TOTAL (a x b)

D. TUTORIZACIÓ DE PRÁCTIQUES D'ALUMNES (Màxim 20 punts)
a) Hores
Tutorizació

b) Tutoriz/Hora
0,01

TOTAL (a x b)

TOTAL PUNTS APARTAT D

E. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Sense limit de punts)
Es valoren únicament els mesos complets, per tant, no es comptabilitzen les fraccions de mes. No es valoren períodes sobreposats. Els serveis prestats a
través de contractes de reforç de cap de setmana o festius es computen quan el nombre d’hores realitzades equivalen a un mes complet (140 hores).

SERVEIS PRESTATS A LA CATEGORIA SOL·LICITADA

a) Punts

Institucions Sanitàries Públiques d'Atenció Especialitzada

3

Institucions Sanitàries Públiques d'Atenció Primària

2

Centres hospitalaris privats o sense ànim de lucre

b) Mesos

TOTAL (a x b)

b) Mesos

TOTAL (a x b)

1

Altres institucions públiques

0,50

Empreses privades (Només personal no sanitari)

0,20

SERVEIS PRESTATS A ALTRES CATEGORÍES

a) Punts

Institucions Sanitàries Públiques d'Atenció Especialitzada

0,25

Institucions Sanitàries Públiques d'Atenció Primària

0,1

TOTAL PUNTS APARTAT E ( Suma puntuació TOTAL)

F. LLENGUA CATALANA (Màxim 65 punts)
NIVELL

A
B-C-D

ACREDITACIÓ

PUNTS

Certificat A de la Direcció general de Política Lingüística o de l'Escola Balear d'Administració Pública

40

Certificat B, C o D de la Direcció general de Política Lingüística o de l'Escola Balear d'Administració Pública

65

TOTAL PUNTS APARTAT F

G. OPOSICIONS (Màxim 55 punts)
PER JUSTIFICAR AQUEST APARTAT, EN EL PROCÉS EXTRAORDINARI LLEI 16/01, DE 21 DE NOVEMBRE, NO ÉS NECESSARI ADJUNTAR CAP
DOCUMENTACIÓ, L’ADMINISTRACIÓ SERÀ QUI LA VERIFIQUI. Aquesta puntuació és vàlida fins el concurs-oposició següent de la mateixa categoria.

Personal

Punts

Superar sense plaça per a la categoria en el darrer concurs-oposició d’INSALUD

Sanitari

55

Superar sense plaça per a la categoria en el darrer concurs-oposició d’INSALUD

No Sanitari

55

Superar al menys un exercici per a la categoria en el darrer c.-oposició d’INSALUD

No Sanitari

20

TOTAL PUNTS APARTATS G

TOTAL PUNTS BAREM

Marca

INSTRUCCIONS:
REQUISISTS PER A DEMANDANTS DE QUALSEVOL CATEGORIA
Ser Espanyol o nacional d'un Estat de la Unió Europea, de Noruega o d'Islàndia. També podran participar el cònjuge, descendents i
descendents del cònjuge dels espanyols i dels països membres de la Unió Europea, de Noruega i d'Islàndia, sempre que no n' estiguin
separats de dret, menors de 21 anys o majors de l'esmentada edat que visquin al seu cárrec.
Haver complit els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
Estar en possessió de la titulació acadèmica oficial per a accedir a la categoria sol·licitada. En cas de titulacions obtingudes en
l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.
No patir malaltia ni limitació física o psíquica, incompatibles amb el compliment i execució de les corresponents funcions.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei en qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se
inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
En el cas de nacionalitats d'altres estas esmentats, no trabar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per l'accés
a funcions o a serveis públics en un estat membre, ni haver estat separat, per sanció discipliària, d'alguna de les seves administracions
o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement del castellà mitjançant una prova en la qual
es comprovarà que poseeixen un nivell de compresió i expressió oral i escrita en aquesta llegua.
No incórrer en incompatibilitats segons la Llei 53/84 i altres normatives vigents en el moment d'incorporar-se al lloc de treball.
D'acord amb la disposició addicional segona del Decret 24/2009 de 27 de març, i l'establert en el punt 1.b) de la Resolució del director
General del Servei de Salut, publicada el 23/04/09, B.O.I.B. nº 59, s'eximeix a les persones aspirants de les categories de Diplomada
d'Infermeria i Matrones d'acreditar els coneixements de català corresponent al certificat B.
D'acord amb la disposició addicional segona del Decret 24/2009 de 27 de març, per a ingressar en al categories que requereixen un
nivell de titulació acádemica (A1,A2,C1) és necessari acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al certificat B de la
Direcció general de Política Lingüistica o de l'Escola Balear d'Administració Pública (I.B.A.P)
D'acord amb la disposició addicional segona del Decret 24/2009 de 27 de març, per a ingressar en al categories que requereixen un
nivell de titulació acádemica (C2 i agrupacions professionals) és necessari acreditar els coneixements de llengua catalana
corresponents al certificat A de la Direcció general de Política Lingüistica o de l'Escola Balear d'Administració Pública (I.B.A.P)

CATEGORIES
PERSONAL SANITARI NO FACULTATIU
21801 COMARE

A2

21802

FISIOTERAPÈUTA

A2

31807 T.E. RADIOTERÀPIA

C1

31808 T.E. ANATOMIA PAT.

C1

21814 INFERMER/A

A2

31810

T.E. LABORATORI

C1

31809 T.E. RADIODIAGNÓSTIC

C1

41815 AUX. INFERMERIA

C2

52803 DELINEANT

C1

42604

AUX ADMINISTRATIU

C2

42102 TELEFONISTA

C2

52216 ZELADOR

AP

52201 PERRUQUER

C2

52218

FOTÒGRAF

C2

PERSONAL NO SANITARI
52206 CONDUCTOR

C2

C1 - Formació professional de 2n Grau, Batxiller Superior, BUP, Batxiller LOGSE o equivalent
C2 - Formació professional de 1r Grau, Batxiller Elemental, ESO, Graduat Escolar o equivalent
Agrupacions Profesionals (A.P.) - Certificat d’Estudis Primaris o Certificat d’Escolaritat

PERIODES SERVEIS PRESTATS
Els períodes de Serveis prestats per computar es poden acumular per formar mesos complets, dins cada grup d'entitats o d’empreses
que recull el barem i, únicament, s’anotaran els mesos complets.
A l'apartat E, d'experiència professional, s'entenen per institucions sanitàries públiques, els hospitals i centres d'Atenció Primària que
pertanyen a la sanitat de les diferents administracions públiques.
Centres hospitalaris sense ànim de lucre són, per exemple, Sant Joan de Déu, Creu Roja, etc.
Altres institucions públiques són les que pertanyen a tots els organismes oficials de l'administració pública que la seva principal activitat
no sigui la sanitària (ajuntaments, Inserso, etc.).

EN EL MOMENT DE FIRMAR EL CONTRACTE HEU D’APORTAR
•Fotocòpia compulsada de la titulació i dels mèrits al•legats
•A la categoria de DUE, certificat d’estar col•legiat/ada
En cas de discapacitat, s’ha d’aportar certificació acreditativa de la Direcció General de Serveis Socials.

La justificació per motius de treball, s’ha de fer per escrit i ha de ser prèvia a l’oferta de contractació. Perquè us tornin cridar heu
de notificar la disponibilitat, també, per escrit.

ANNEX - BORSA DE TREBALL 2009-2010
 El termini de presentació de
2010, ambdós inclosos.

NOVES SOL·LICITUDS

serà del 27 de Juliol al 30 de Setembre de

 La documentació s’ha de presentar en el Registre de Planificació de Recursos Humans, situat en el
pavelló M (Centre Comercial Sa Taulera “Edifici Mercadona”, escala 2, nº. 4, 2º pis, despatx 7) de l’Hospital
Universitari Son Dureta, de dilluns a divendres, de les 08.00 a les 10.00 hores y de les 13.00 a les 14.30
hores.
 Els mèrits es computaran fins dia 15 de Novembre de 2009.
 Els requisits imprescindibles (títol acadèmic i nivell acreditatiu de català) per a accedir a la borsa de
treball hauran de ser expedits fins el 30 de setembre de 2010.
 No es necessària la presentació dels serveis prestats en l’Hospital Son Dureta, ja que s’afegeixen
automàticament.
 Les fotocòpies acreditatives dels títols i documentació presentada, han d’estar compulsades.
 Si es desitja justificant de la presentació de la sol·licitud, s’haurà d’aportar fotocòpia de la mateixa.
 Les persones que s’incorporin a la Borsa i MAI HAGIN PRESTAT SERVEIS A L’HOSPITAL SON
DURETA, en les categories de PERSONAL NO SANITARI (Zelador, Telefonista, Perruquer, Delineant,
Fotògraf, Auxiliar Administratiu, Conductor), hauran de fer una prova, que serà de caràcter eliminatori, això
significa que si no superen la prova o si no s`hi presenten, perdran el dret d’inclusió a la borsa de treball.
Les proves es realitzaran durant els mesos de Novembre - Desembre de 2010 i Gener - Febrer de 2011.
 Per a la categoria d’AUXILIAR ADMINISTRATIU, hauran de fer les proves, encara que hagin prestat els
seus serveis a l’Hospital Son Dureta, si aquests serveis han estat anteriors a 01/01/2000. Les proves seran
de caràcter eliminatori, això significa que si no superen la prova o si no s`hi presenten, perdran el dret
d’inclusió a la borsa de treball.
 El contingut de les esmentades proves i les dates en què s´ han de fer es donaran a conèixer pels
mateixos mitjans de difusió que per a l’obertura de la borsa de treball (Internet, intranet, tauler d’anuncis,
etc).
 El personal no sanitari de les categories següents: Auxiliar Administratiu, Zelador, Telefonista,
Perruquer, Delineant, Fotògraf, Conductor), únicament en el moment de la presentació de la sol·licitud
haurà de presentar:
 Sol·licitud ben emplenada.
 Fotocòpia compulsada de la titulació que es requereix per accedir a l’ esmentada
categoria.
 Fotocòpia compulsada del DNI.
 Nivell de català degudament acreditat.
 Una vegada realitzada la prova i únicament per a les persones que es consideren APTES, s’obrirà un
termini de 10 dies (es comunicarà pels mateixos mitjans de difusió de la borsa) per a la presentació
dels mèrits que es computaran fins el dia 15/11/09).

