CONVOCATORIA REFERÈNCIA: FH005-22

Convocatòria per a la selecció d’un professional de la psicològia,
especialitzat en cures pal·liatives.
Data d’incorporació:

Immediata

Durada del contracte:

Indefinit

Horari:Jornada partida de dilluns a divendres (38 Hores. setmanals)
Sou brut anual:

29.232,24 (14 Pages)

Descripció de les tasques a realitzar:
Les psicòlogues que formen part del PADES treballen sota el marc de l’Equip d’Atenció
Psicosocial (EAPS) dins el Programa d’atenció integral a persones amb malaltia avançada. Obra
Social “la Caixa”.
• Realització de primeres visites i avaluació de les necessitats emocionals i espirituals de
les persones en final de vida i dels seus familiars.
• Planificació dels objectius terapèutics conjuntament amb tot l’equip.
• Acordar la intervenció psicològica amb pacient i familiars en funció de la valoració de
necessitats realitzada.
• Realització de seguiment psicològic a persones en final de vida i als seus familiars:
• Intervenció preventiva (factors que previsiblement es poden presentar).
• Intervenció en crisis (factors desencadenants presents).
• Intervenció en SUD i agonia.
• Intervenció en processos del dol.
• L’atenció portada a cap serà domiciliària i telefònica.
• Visites interdisciplinaris amb altres membres de l’equip quan es detecti la necessitat.
• Participació en les reunions de coordinació i sessions clíniques de l’equip.
• Participació en les sessions de supervisió professional.
• Oferir suport als professionals que treballen en l’àmbit de les cures pal·liatives per tal
d’abordar el malestar emocional, la fatiga per compassió i el “bur-nout”.
• Gestió de les demandes de voluntariat especialitzat en cures pal·liatives conjuntament
amb la resta de l’equip.
• Coordinació amb altres recursos assistencials que també intervinguin en els casos.
• Participació en els projectes d'investigació de l’equip.
• Docència i conscienciació comunitària en l’àmbit de les cures pal·liatives.
• Participació en el grup de treball de psicòlegs de la Societat Catalano-Balear de Cures
Pal·liatives (SCBCP) i al Grup de Treball d’Atenció Psicològica Pal·liativa (GTAPP) del
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).
• S’ha d’enviar al correu que indiqui la plataforma de publicació de l’oferta.
1. Requisits d’accés a la convocatòria.
• Máster en Psicologia Clínica y de la Salud.
• Llicenciatura psicologia.
• Carnet de conduir i vehicle propi, disponibilitat per fer desplaçaments.
• Certificat de no antecedents penals en menors.
• Certificat C de català, es valoraren altres idiomes.
• Habilitats per utilitzar programes d’informàtica, per registrar historia, seguiments
pacients.
• Incorporació immediata
• Experiència en atenció psicològica en atenció al pacient amb malaltia avançada, final de
vida i els seus familiars. Atenció el dol
• Formació en Atenció pal·liativa o processos de dol.
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2. Termini de presentació dels CV.
Els aspirants a la plaça convocada ha de presentar el CV segons procediment establert, a
comptar des del moment en què es faci difusió de l’oferta.
3. Comitè de Selecció. Estarà compost per 3 membres:

• Direcció d’Administració i Recursos Humans
• Direcció Tècnica.
• Professional de l’equip de l’EAPS.
4. Barem de la convocatòria: Total 40 punts. En la resolució d’aquesta convocatòria es
valoraran els aspectes següents:
Fase de valoració dels mèrits presentats segons el barem de puntuació que es descriu a
continuació desglossat en 3 blocs de valoració.
Puntuació màxima: 22 punts
A) Experiència Professional.

Puntuació màxima:

10 punts

B) Formació.

Puntuació màxima:

10 punts

C) Altres mèrits acadèmics relacionats

Puntuació màxima:

2 punts

Fase d’entrevista de selecció segons el barem de puntuació que es descriu a
continuació desglossada en 2 blocs de valoració.
Puntuació màxima: 18 punts
A) Competències necessàries per fer la feina
(capacitats i coneixements)

Puntuació màxima:

12 punts

B) Interès - motivació i disponibilitat

Puntuació màxima:

6 punts

5. Criteris de desempat.
En cas d’empat tindrà preferència, l’aspirant amb millor disponibilitat, en cas de persistir
l’empat, l’aspirant amb formació d’innovació, coneixement en comunicació en xarxes. Si
encara persisteix l’empat aquell amb millor puntuació a la fase d’entrevista i si encara hi ha
empat, tindrà preferència aquell que hagi presentat la documentació al registre d’entrada en
primer lloc.

