Barem general de mèrits Titulats/des Superiors
Aquest barem de mèrits és d'aplicació a les categories següents:
Tècnics Titulats superiors en:
Engineria superior industrial
Dret
Arquitectura
Ciències de la Informació
Psicologia
-Analista / Analista Programador/a
-Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals de nivell superior (amb
titulació universitària equivalent a Llicenciatura )
Puntuació màxima per
factor

Formació acadèmica

Límits en les valoracions

Puntuació per concepte
2 punts per qualsevol altra llicenciatura
diferent a la presentada com a requisit

Màxim total 2 punts

Només es valoren els organitzats i/o
autoritzats per divisions, facultats,
escoles universitàris/es,
departaments i altres entitats amb
conveni amb una Universitat

2
1

Cursos Formació presencial

màxim 200 hores per curs

0,01 punts / hora

Cursos formació distància amb aprofitament

màxim 200 hores per curs

0,01 punts / hora

Cursos formació distància sense aprofitament

màxim 200 hores per curs

0,005 punts/ hora

Llenguatge especíalitzat català
Activitats docents relacionats amb la categoria sol·licitada (*)
Activitats científiques, beques i premis relacionats amb la categoria
sol·licitada

màxim 200 hores per curs
3 punts

0,01 punts / hora
0,1 punts/ hora

1 punt

0,5 punts per premi o beca

Màsters i Postgraus relacionats amb la categoria sol·licitada

5 punts

Masters
Postgraus
Cursos, Tallers i Seminaris relacionats amb la categoria sol·licitada
(*)

Total
Titulació oficial de Llengua catalana superior al nivell C

5 punts

Màxim total 14 punts
Màxim total 2 punts

Experiència professional per serveis prestats en la categoria
sol·licitada a qualsevol Administració Pública
Total màxim punts

Màxim total 12 punts

0,1 punt per mes treballat

30

Per a més informació, podeu consultar els barems de les convocatòries de selecció vigents a l'adreça:

http://www.gencat.cat/ics/professionals/acces_convocatoria.htm

(*) Corresponents a Cursos, Tallers i Seminaris autoritzats i/o organitzats pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, el Departament corresponent de les comunitats autònomes,
universitats, escoles universitàries, entitats gestores d'Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut, o
qualsevol administració pública o òrgans oficials acreditadors o acreditats de formació continua dels professionals sanitaris de les comunitats autònomes o de l'Estat, entitats
estrangeres acreditades per a la docència (segons les respectives lleis dels seus països).
També es valoraran els Cursos, Tallers i Seminaris organitzats per col·legis i/o associacions professionals i organitzacions sindicals, sempre que estiguin finançats, autoritzats
i/o acreditats pels organismes esmentats en el paràgraf anterior, o d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

