Barem general de mèrits per a Titulats superiors sanitaris.
Aquest barem de mèrits és d'aplicació a les categories
següents:
-Titulats Superiors Sanitàris Metges
-Titulats Superiors Sanitàris Farmacèutics
Puntuació màxima per factor

Límits en les valoracions

Puntuació per concepte
Estudis de la Llicenciatura (max.4punts):
4 punts per cada Matricula d'honor
3 punts per cada excel·lent
1 punt per cada Notable
(la suma de les puntuacions es dividirà pel nombre d'assignatures de la
carrera)

Expedient acadèmic

Màxim total 7,5 punts

Altres Activitats relacionades amb la categoria sol·licitada
1-Masters i Postgraus
Masters
Postgraus
Diploma Sanitat
2-Cursos, Tallers i Seminaris (*)
Cursos Formació presencial
Cursos formació distància amb aprofitament
Cursos formació distància sense aprofitament
3-Docència com a professor en activitats de formació (*)
Activitats científiques, beques i premis relacionats amb la
categoria sol·licitada
Màxim total Altres activitats

Titulació oficial de Llengua catalana superior al nivell C

Grau de llicenciat (max 1 punt):
0,5 punt per grau de llic. amb aprovat o notable
1 punt per grau de llic amb premi ext o excel·lent
Doctorat (max.2,5punts):
Tenir els requisits per presentar tesi 0,5 p.
Grau de doctor 1 p.
Grau de doctor cum laude o excel·lent 2 p.

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

1 punt per cada master
0,5 punts per cada postgrau
0,75 punts

Màxim 600 hores per curs

0,005 punts / hora
0,003 punts / hora
0,15 punts per curs
0,1 punts / hora

Màxim 3 punts

Mínim 100 hores per curs
Màxim 1 punt

Puntuació variable segons concepte
Màxim total 7,5 punts

Màxim total 2 punts

Treball a Institucions sanitàries de la seguretat Social

0,24 punt per mes treballat

Treball a Institucions sanitàries de la seguretat Social amb
modalitat de contingent, zona, serv urgències, reforç at.
Continuada, sanit. Local, institucions obertes

0,19 punts per mes treballat

Treball a Institucions sanitàries extrahospitalàries depenents
d'administracions públiques que no siguin de la seguretat
social

0,1 punts per mes treballat

Treball com Facultatiu autoritzat pel decret 3160/1966

0,1 punts per mes treballat

Treball a Institucions sanitàries amb vinculació amb el Servei
Català de la Salut

0,1 punts per mes treballat

Treball a serveis jerarquitzats d'institucions tancades de la
Seguretat Social, XHUP i hospitals acreditats per a la
docència de l'especialitat corresponent
Experiència professional (no es comptabilitzarà l'exercici de
diferents llocs de treball quan s'hagi exercit dins d'un mateix període de
temps)

Total màxim punts

0,05 punts per mes treballat
Màxim total 17,5 punts
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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.

