
  
 

 

 
 
 

 

Amb el suport de  

Convocatòria pública per a la contractació de Personal  

Programa TALENT-SALUT  

 

1- Beneficiaris 

Professionals que hagin estat MIR, FIR o BIR en algun dels centres hospitalaris que col·laboren 

en la convocatòria. 

Requisits per l’infermer/a: obtenció del grau d’infermeria a partir de 2016. 

2- Resum 
 

Objectius de la convocatòria: 

 Oferir una formació avançada a professionals de la salut que redundi en benefici de les 

persones dels municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 

 Facilitar la realització i defensa de tesis doctorals en l’àmbit de les ciències de la salut a 

aquells candidats que ja estiguin exercint en l’àmbit assistencial.  

 Potenciar l’obtenció de títols de doctorat per part dels professionals sanitaris. 

 Retenir talent en els centres assistencials de la demarcació de Tarragona 

La Finalitat de la convocatòria és: 

Finançament de quatre contractes, obra i servei a temps parcial per a professionals de la salut 

que hagin finalitzat el període de FSE durant els darrers dos anys. 

Finançament d’un contracte d’obra i servei a temps parcial per a un/a  Infermer/a, que exerceixi 

o vulgui exercir la seva activitat assistencial en l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.  

3- Característiques dels contractes 

Import:  19.000 € (cost total: salari + càrregues socials). 

Tipus contracte: temps parcial 20 hores/setmana. 

Durada: 1 any, renovable 1 any més (condicionat a la disponibilitat de finançament). 

El contracte anirà complementat per un contracte de facultatiu especialista o d’infermer/a en el 

cas corresponent, a temps parcial (20 hores/setmana) amb l’hospital amb que s’estableixi la 

col·laboració.  

4- Criteris d’avaluació 

Mèrits curriculars del candidat/a 25% 

Projecte presentat 30% 

Valoració de l’impacte del projecte 20%  

Mèrits grup de recerca vinculat 20% 

Altres mèrits 5% 
 



  
 

 

 
 
 

 

Amb el suport de  

5- Documentació que cal presentar 

 Fotocòpia del NIF, NIE o passaport vigent.  

 Currículum Vitae abreujat normalitzat del sol·licitant (CVA). 

 Imprès de matrícula que acrediti que ja està matriculat en un programa de doctorat de la 

URV o el compromís de matricula per matricular-se en un futur programa de doctorat de la 

URV. 

 Declaració de la persona proposada com a director de la tesi doctoral manifestant 

l’acceptació del sol·licitant. 

 Carta signada pel Cap de Servei i l’Investigador Responsable del grup de recerca (nomes 

en el cas que no coincideixi amb el director de la tesi) manifestant l’acceptació del candidat 

i la seva idoneïtat. La carta també haurà de comptar amb el vistiplau del gerent del Centre 

Hospitalari. 

 Altres mèrits que la persona candidata vulgui fer constar en la seva sol·licitud. 

 Projecte de recerca, segons model. 

6- Data límit de presentació 15/04/2019 

 


