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OFERTES DE FEINA CSdM 2016 

Referència: Llicenciat/da o graduat/da en Biologia, Biotecnologia, Biologia Sanitària o Farmàcia 
(OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: obra i servei.  
Centre:  
- Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 
Més informació:  
http://www.ciberisciii.es/detalleoferta?id=637 
  
Referència: Investigador/a predoctoral, llicenciat/da o graduat/da en Biologia, Biotecnologia, 
Bioquímica, Veterinària (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: durada determinada. 
Centre:  
- Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 
Més informació:  
http://www.ciberisciii.es/detalleoferta?id=661 
  
Referència: Metge especialista en urologia amb el càrrec de Cap d’Unitat (Convocatòria pública de 
treball) CS-URO-2016 (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte indefinit. 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 25 de gener de 2016 fins a les 13.00 hores.  
- Titulació de llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia.  
- Titulació oficial de metge especialista en Urologia.  
- S’han d’acreditar un mínim de vuit anys d’experiència com a especialista (nivell B categoria 
professional).  
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i 
recerca. 
Més informació:  
Bases de la convocatòria 
Adjudicació: 
En data 2 de març de 2016, els membres del Comitè de Selecció adjudiquen la plaça de la convocatòria 
de referència en les dependències de l’Hospital de Mataró, atenent l’ordre dels resultats totals dels 
candidats presentats. S’acorda adjudicar la plaça al Sr. Sergio Bernal Salguero com a metge adjunt 
especialista en Urologia amb càrrec de Cap d’Unitat.  
  
Referència: Metge especialista en Diagnòstic per la Imatge amb el càrrec de Cap de Servei 
(Convocatòria pública de treball) CS-DXI-2016 (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte indefinit. 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 25 de febrer de 2016 fins a les 13.00 hores.  
- Titulació de llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia.  
- Titulació oficial de metge especialista en Diagnòstic per la Imatge.  
- S’han d’acreditar un mínim de vuit anys d’experiència com a especialista.  
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i 
recerca. 
Més informació:  
Bases de la convocatòria 
Adjudicació: 
En data 16 de març de 2016, els membres del Comité de Selecció adjudiquen la plaça de la convocatòria 
de referència en les dependències de l’Hospital de Mataró, atenent l’ordre dels resultats totals dels 
candidats presentats. S’acorda adjudicar la plaça a la Sra. Mª Teresa Fernandez Planas com a metgessa 
adjunt especialista en Diagnòstic per la Imatge amb càrrec de Cap de Servei. 
  
Referència: Metge adjunt en anestesiologia (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: S’ofereix contracte laboral a temps complert, més guàrdies per AC. La retribució serà d’acord 
amb l’establert en el Conveni SISCAT. Es precisa incorporació immediata 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 31 d’agost de 2016 fins a les 13.00 hores a jgonzalezor@csdm.cat  
- Títol de metge especialista via MIR en anestesiologia o titulació homologada a Espanya. 
  
Referència: Metge adjunt en otorinolaringologia (ORL) (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: S’ofereix contracte laboral a temps parcial (70%) de durada determinada mínim 6 mesos. La 
retribució serà d’acord amb l’establert en el Conveni SISCAT. Es precisa incorporació immediata. 
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Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 31 d’agost de 2016 fins a les 13.00 hores a jgonzalezor@csdm.cat 
- Títol de metge especialista via MIR en otorinolaringologia o titulació homologada a Espanya. 
  
Referència: Metge adjunt en urologia (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: S’ofereix contracte laboral a temps parcial (93%) de durada determinada mínim 6 mesos, més 
guàrdies per AC. La retribució serà d’acord amb l’establert en el Conveni SISCAT. Es precisa incorporació 
immediata. 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de setembre de 2016 fins a les 13.00 hores a sbernal@csdm.cat 
- Títol de metge especialista via MIR en urologia o titulació homologada a Espanya. 
  
Referència: Metge adjunt en pediatria especialitat endocrinologia (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte laboral a temps parcial (50%) d’interinitat de llarga durada (12 mesos aproximats) 
amb possibilitat d’augmentar la jornada en l’àmbit d’Atenció Primària. La retribució serà d’acord amb 
l’establert en el Conveni SISCAT. 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de setembre de 2016 fins a les 13.00 hores a 
jgonzalezor@csdm.cat 
- Títol de metge especialista via MIR en pediatria o titulació homologada a Espanya amb subespecialitat 
en endocrinologia. 
  
Referència: Metge pediatre per atenció primària (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte laboral a temps parcial (75%) de durada aproximada 12 mesos amb opció a 
completar la jornada en l’àmbit d’atenció hospitalària. La retribució serà d’acord amb l’establert en el 
Conveni SISCAT.  
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de setembre de 2016 fins a les 13.00 hores a 
jgonzalezor@csdm.cat 
- Títol de metge especialista via MIR en pediatria o titulació homologada a Espanya. 
  
Referència: Metge pediatre per atenció continuada (guàrdies) (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte laboral a temps parcial d’interinitat amb opció a completar la jornada en l’àmbit 
d’atenció primària. La retribució serà d’acord amb l’establert en el Conveni SISCAT.   
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 1 de setembre de 2016 fins a les 13.00 hores a 
jgonzalezor@csdm.cat 
- Títol de metge especialista via MIR en pediatria o titulació homologada a Espanya. 
  
Referència: Metge especialista en Psiquiatria amb el càrrec de Coordinador/a CSMIJ (Convocatòria 
pública de treball) CS-PSQ-2016 (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte indefinit. 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 15 de desembre de 2016 fins a les 13.00 hores.  
- Titulació de llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia.  
- Titulació oficial de metge especialista en Psiquiatria via MIR.  
- S’han d’acreditar un mínim de dos anys d’experiència com a especialista a l’àmbit infanto juvenil.  
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i 
recerca. 
Més informació:  
Bases de la convocatòria 
  
Referència: Psicòleg/a especialista clínic/a amb el càrrec de Coordinador/a de l’equip de psicòlegs 
de Salut Mental i del Programa Especial d’Atenció a les Ludopaties (Convocatòria pública de 
treball) CS-PSIC-2016 (OFERTA TANCADA) 
S’ofereix: contracte indefinit. 
Requisits:  
- Envieu la sol·licitud amb data límit 30 de desembre de 2016 fins a les 13.00 hores.  
- Titulació de llicenciat/ada en Psicologia.  
- Titulació oficial en Psicologia clínica via PIR.  
- S’han d’acreditar un mínim de dos anys d’experiència en psicologia clínica.  
- Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i 
recerca. 
Més informació:  
Bases de la convocatòria 
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