
 

 

CONVOCATORIA REFERÈNCIA: FH002-21 

 

 

 
 
Convocatòria per a la selecció d’un/a Psicòleg/a per atenció dins l’àmbit 
de residències. Ref FH002-21.  
 

1. Directrius bàsiques 

Es garantirà la no discriminació durant el procés selectiu. 

L’avaluació de la persona es realitzarà en base als requisits del lloc de treball, amb 
objectivitat, transparència i respectant el principi d’igualtat d’oportunitats. 

La selecció es basarà en el mèrit i les competències pel desenvolupament del lloc de treball 
a proveir i no en qüestió de gènere, edat o circumstàncies personals o familiars. 

Els coneixements i adequació de la persona al lloc de treball seran mesurats mitjançant 
paràmetres i indicadors precisos i equiparables que s’establiran prèviament a l’inici del 
procés selectiu. 

2. Nombre i característiques de les places ofertes 

Nom del lloc de treball:  Psicòleg/a per atenció dins l’àmbit de residències, de l’Equip 

EAPS de la FH, del programa d’atenció a malalties 
avançades de La Caixa. 

Places ofertes:  1 

Data d’incorporació: gener  de 2021 

Durada del contracte: Substitució 

Tipus de contracte: Obra i servei 

Horari: Jornada partida de dilluns a divendres (38 Hrs. Setmanals) 

Sou brut anual: 24.500 aprox. 

Altres competències importants: 

Capacitat d’organització i planificació (eficiència) 
 Responsabilitat, honestedat, compromís 
Capacitat de lideratge i treball en equip, habilitats de negociació 
 Orientació a resultats 

Descripció de les tasques a realitzar: 

 Funcions que el professional exercirà/cartera de serveis que oferirà: 

 Atenció psicosocial, espiritual i de dol a residents i familiars 

 Atenció i suport als professionals en situacions d'estrès o atenció de casos complexos 

 Formació: a professionals de les residències, voluntaris i familiars 

 Promoció del voluntariat per a l'acompanyament a residents i familiars * 

*la visió holística que ha de tenir el professional que intervingui a les residències implica 
estar atent també als aspectes d'acompanyament dels residents (soledat objectiva i 
subjectiva) i vetllar perquè la persona atesa pugui disposar d'un acompanyament de qualitat 
per part d'un voluntariat. 
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Centre al qual s’han de presentar les candidatures. 

Els Currículum Vitae s’han d’enviar al correu que indiqui la plataforma de publicació de 
l’oferta. 

 

3. Requisits d’accés a la convocatòria. 
Titulació oficial de psicòleg general sanitari 
Experiència i rodatge en àmbit residencial / majors (perfil psicogeriatria), competències 
avançades 
Formació en cures pal·liatives/atenció al final de la vida 
Visió àmplia de l'atenció psicosocial-espiritual 
Experiència en Intervenció assistencial, formació, suport i avaluació 
 

Altres competències importants: 

Capacitat d’organització i planificació (eficiència) 
Responsabilitat, honestedat, compromís 
Capacitat de lideratge i treball en equip, habilitats de negociació 
Orientació a resultats 

 
4. Termini de presentació dels CV’s. 

Els aspirants a la places convocada tindran un termini màxim de 10 dies laborals per 
presentar el CV segons procediment establert, a comptar des del moment en que es faci 
difusió de l’oferta. 

5. Comitè de Selecció. Estarà composat per 3 membres: 

 Persona de l’equip directiu. 

 Psicòleg/a de l’equip de cures pal·liatives 

 Coordinador de l’equip EAPS. 

6. Ocupació de la plaça. 

Si cap dels aspirants del procés selectiu no compleix amb els requisits de la plaça 
convocada, quedarà deserta. 

7. Borsa de substitucions. 
 
Els aspirants que hagin passat el procés selectiu, però no ocupin la plaça, passaren a 
formar part de la borsa de substitucions, si així ho concedeix. 
 
 

 

 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al 
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la 
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent. 

 

 

 


