
CLÍNIC
Hospital Universitari

Barcelona, 15 de desembre de 2011

CONVOCATORIA DE PLA DE MOBILITAT P'AUXILIARS D'INFERMERIA

Procediment

1) Aquest procés de cobertura de llocs de treball vacants está dirigit a auxiliare d'mfermeria (personal fíx) que tinguin cumplimentada una sol-licitud
de canvi en el Pía de Mobílitat d'horari o servei que coincideixi amb les característiques deis llocs convocáis.

2) Els llocs de treball vacants son el següents:

4.475
1.962
1.986

DIR. INFERMERA
I.C.M.D.M.
I.C.M.D.M.

EQUIP DE COMPLEMENT
AUX. ENF. SALA G. ICMDM (6054)
SALAG. ICMDM(G093)

Auxiliar Infermeria
Auxiliar Infermeria
Auxiliar Infermeria

08:00 a 15:00 h. hospitalizado
08:00 a 15:00 h. hospitalizado
08:00 a 15:00 h. hospitalizado

Matí
Matl
Matí

37,5 h.
37,5 h
37,5 h.

3) Per poder participar en aquest procés s'ha de presentar un escrit, per duplicat, sol-licitant la participado en la convocatoria indicant les posicíons
soHicitadesa:

- Departament de Mobilitat i Convocatorios - Dir. Recursos Humans (Horari; 08:00 a 17:30 de dilluns a divendres). Seu Villarroel (Planta 3).
- Departament d'Administrado i Gestió- Dir. Recursos Humans (Horari: 08:00 a 16:30 de dilluns a divendres), Seu Maternitat (Helios II, 2a

planta).

4) L'adjudicació d'aquests llocs es regirá pels criteris establerts en l'acord de convocatoria de trasllat i canvi de categoría de 1984 (Pía de Mobilitat)
- Antiguitat de la sol • licitud.
- Idoneítat per cobrír el lloc.

5) La Convocatoria i Padjudícació deis llocs de treball es faran públics en els diferents taulers de la Direcció .de -Requisos Hürnans i a la intranet (espai
de Recursos Humans). '•' ' ' *
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El termini per a presfentai;3á sol' licité finalitza el!3 de gener de 2012.
t/ 1 yj. .;- * . / • .;..---*>*

Direcció de Recursos •Humans - : ::~



C L J N I C
Hospital Uníversitari

Barcelona, 15 de desembre de 2011

CONVOCATORIA DE PLA DE MOBILITAT DIPLOMATS/DES D'INFERMERIA
Procediment

1) Aquest procés de cobertura de llocs de treball vacants está dirigit a infermers/eres (personal fix) que tinguin complimentada una sol-licitud de
canvi en el Pía de Mobilitat d'horari o servei que coincideixi amb les característiques deis llocs convocáis.

2) Els llocs de treball vacants son el següents:

3.363
3.290
3.413

15.517
17.259
18.548
12.515
17.017
2.082

ÁREA QUIRÚRGICA
ÁREA QUIRÚRGICA
ÁREA QUIRÚRGICA
DIR. INFERMERA
DIR. INFERMERA
DIR. INFERMERA
I.C.M.E.Q.
I.C.M.H.O.
I.C.T.

BLOC QUIRURGIC
QUIROFAN D'URGÉNCIES
QUIROFAN ÜURGÉNCIES
HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
SALAGCOT2. G102
SALA GRAL. ICMHO (G7C1)
SALA G. CIRUGÍA TORÁCICA (G037)

Díplornat/ada d'lnfermeria
Diplomat/ada d'lnfermeria
Diplomat/ada d'lnfermeria
Díplomat/ada d'lnfermeria
Diplomat/ada d'lnfermeria
Díplomat/ada d'lnfermeria
Diplomat/ada d'lnfermeria
Diplomat/ada d'lnfermeria
Diplomat/ada d'lnfermeria

08:00 a 15:30 de dilluns a divendres
08:00 a 15:00 h. hospitalizado
08:00 a 15:00 h. hospitalització
08:00 a 15:00 h. hospitalització
09:00 a 16:00 h. hospítalització
09:00 a 16:00 h. hospitalizado
08:00 a 15:00 h. hospitalizado
08:00 a 15:00 h. hospitalització
08:00 a 15:00 h. hospitalitzacíó

Matí
Matí
Matí
Matí
Matí
Matí
Matí
Matí
Matí

37.5 h.
37,5 h.
37,5 h.
37,5 h.
37,5 h.
37,5 h.
37,5 h.
37,5 h.
37,5 h.

3) Per poder participar en aquest procés s'ha de presentar un escrit, per duplicat, soHicitant la participació en la convocatoria indicant les posicions
soHicitades a:

- Departament de Mobilitat i Convocatóries - Dir. Recursos Humans (Horari: 08:00 a 17:30 de dilluns a divendres). Seu Villarroel (Planta 3).
- Departament d' Administrado i Gestió- Dir. Recursos Humans (Horari: 08:00 a 16:30 de dilluns a divendres). Seu Maternitat (Helios II, 2a

planta).

4) L'adjudicació d'aquests llocs es regirá pels criteris establerts en l'acord de convocatoria de trasllat i canvi de categoría de 1984 (Pía de Mobilitat)
- Antiguitat de la sol- licitud.

Idoneítat per cobrir el lloc.

5) La Convocatoria i P adjudicado deis llocs de treball es faran públics en els diferents taulers de la Direcció,de J^ecureop Humans i a la intranet (espai
de Recursos Humans), /-— & *> •• \ ,f~* _^_—- — - fir^-^í. * ^ ^ ......

V_. - ' * " ̂  V

El termini per a presentar la sol-licitv^^inal.itza el l^ge gener de 2012

Direcció Infermera


