BAREM ODONTOLOGIA

Barem de mèrits
—1 Formació universitària (màxim 7,50 punts)
1.1 Estudis de llicenciatura (màxim 4 punts).
a) Per cada matrícula d’honor: 4,00.
b) Per cada excel·lent: 3,00.
c) Per cada notable: 1,00.
La suma de les puntuacions es dividirà pel nombre d’assignatures de la carrera;
s’expressaran els resultats amb els dos primers decimals obtinguts (no s’han de
considerar assignatures susceptibles de valoració: religió, formació política, educació
física i idiomes).
1.2 Grau de llicenciat (màxim 1,00 punt).
a) Grau de llicenciat amb aprovat o notable: 0,50.
b) Grau de llicenciat amb premi extraordinari o excel·lent: 1,00.
1.3 Doctorat (màxim 2,5 punts).
a) Pel fet d’haver superat les assignatures o cursos monogràfics de doctorat o
disposar dels crèdits que permetin la presentació de la tesi doctoral: 0,50.
b) Grau de doctor: 1,00.
c) Grau de doctor cum laude o excel·lent: 2,00.
—2 Formació especialitzada (màxim 17,50 punts)
a) Metges que hagin completat el període de formació en l’especialitat d’estomatologia,
o pel fet d’haver completat el període de formació com a resident en un centre
estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l’especialitat
d’estomatologia i amb títol convalidat pel Ministeri d’Educació: 17,50.
—3 Experiència professional (màxim 17,50 punts)
Serveis prestats.
a) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries de la Seguretat Social com a
odontòleg estomatòleg d’equip d’atenció primària, o de centre amb programa pilot
d’atenció primària, per cada mes treballat: 0,24.
b) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries de la Seguretat Social com
a odontòleg estomatòleg d’institució oberta, per cada mes treballat: 0,19.
c) Pels serveis prestats com a odontòleg estomatòleg en institucions sanitàries
extrahospitalàries dependents d’administracions públiques, amb excepció de les
institucions sanitàries de la Seguretat Social, per cada mes treballat: 0,10.
d) Pels serveis prestats com a facultatiu autoritzat per la Seguretat Social a
l’empara de l’article 64.3 del Decret 3160/1966, de 3 de desembre, per cada mes
treballat: 0,10.
e) Pels serveis prestats com a odontòleg estomatòleg en institucions extrahospitalàries
que formen part del sistema sanitari públic en atenció a la seva vinculació
amb el Servei Català de la Salut, on resta condicionada la seva valoració a la data
inicial de vinculació de la institució extrahospitalària amb el Servei Català de la
Salut, per cada mes treballat: 0,10.
f) Pels serveis prestats com a metge especialista en serveis jerarquitzats de
cirurgia maxil·lofacial d’institucions tancades de la Seguretat Social, dels altres
centres inclosos en la xarxa hospitalària d’utilització pública o d’hospitals amb
programa acreditat per a la docència de l’especialitat corresponent, per cada mes
treballat: 0,05.
En cap cas es comptarà dues o més vegades una acumulació de places quan
aquestes s’hagin exercit dins un mateix període de temps.
En cas que la prestació de serveis sigui realitzada a temps parcial, el certificat
emès haurà d’indicar l’equivalència en dies de jornada completa.
—4 Altres activitats (màxim 7,5 punts)
Els treballs científics publicats i les aportacions a reunions científiques relatius a
l’atenció primària de salut: per cada publicació internacional: 0,40 punts. Per cada
publicació nacional: 0,20 punts. Per cada ponència: 0,10 punts. Per cada comunicació,
pòster o vídeo: 0,05 punts.
Activitats d’ordenació, coordinació i planificació de serveis sanitaris: 0,50

punts.
Beques i premis que facin referència a la plaça a la qual s’opta: 0,50 punts.
Les activitats docents com a professor en cursos dirigits a professionals de l’atenció
primària: 0,05 punts per hora, fins un màxim de 3,00 punts.
Estades a l’estranger relacionades amb plaça a la qual s’opta: 0,50 punts per mes,
fins un màxim de 3 punts.
Màsters: 2,50 punts per màster.
Diplomes de postgrau: 1,50 punts, per diploma de postgrau.
Residència clínica: 1 punt.
Assajos clínics internacionals: 0,80 punts. Assajos clínics nacionals: 0,40 punts.
Per la direcció del curs d’instal·lacions radiològiques; 0,05 punts.
Cursos de perfeccionaments fins a un màxim de 3 punts.
Cursos de perfeccionament adreçats a odontòlegs/logues autoritzats i/o organitzats
pel Ministeri d’Educació, el departament corresponent de les comunitats autònomes,
universitats, entitats gestores d’institucions sanitàries de la Seguretat Social, organismes
autònoms docents dependents del Departament de Salut, entitats nacionals o estrangeres
acreditades per a la docència (segons les respectives lleis dels seus països).
També seran objecte de valoració els cursos de perfeccionament adreçats a
odontòlegs/logues organitzats pels col·legis i/o associacions professionals, sempre
que estiguin finançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri d’Educació, els
departaments corresponents de les comunitats autònomes, universitats, entitats
gestores d’institucions sanitàries de la Seguretat Social i organismes autònoms
docents dependents del Departament de Salut.
Valoració: per cada hora: 0,01 punts, fins a un màxim de 200 hores per cada
curs.
Cursos a distància: amb caràcter general, tots els cursos a distància s’hauran
d’ajustar al que estableixen els apartats anteriors d’aquest barem, i la seva valoració
serà la següent:
Els cursos a distància seran valorats amb 0,005 punts per cada hora, fins a un
màxim de 200 hores per cada curs.
Els cursos a distància que requereixin superar una/es prova/es seran valorats amb
0,01 punts per cada hora, fins a un màxim de 200 hores per cada curs.
—5 Coneixements de llengua catalana
Certificat superior al de suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o equivalent: 2,00 punts.

