
OFERTA DE TREBALL 

PEDIATRES 
PER ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

i HOSPITAL DE TERRASSA 
Ref.: MED 299 

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) necessita incorporar Facultatius/ves especialistes en Pediatria 
o Medicina de Família amb experiència pediàtrica, i, a tal efecte fa pública la present oferta de treball. 

Requisits:    
Disposar de la titulació d’especialista en Pediatria o Medicina de Família obtinguda via MIR o la seva 
homologació a nivell estatal per als facultatius estrangers i/o residents de Pediatria que finalitzin la seva 
residència al mes de maig de 2021. 
Els especialistes en  Medicina de Família i Comunitària hauran d’acreditar experiència en àrees pediàtriques  
El/la professional seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria 
d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). 
És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el 
moment de la seva incorporació. 

Es valorarà: 
En el cas d’especialistes Metges/ses de família el coneixement i experiència en pediatria i les seves àrees 
específiques. 
Competències en matèria de lideratge,  conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari. 
Mèrits professionals, acadèmics i, de investigació i recerca.  

S’ofereix:  
Contracte amb jornada al 100% (1688 hores anuals) en Conveni SISCAT. 
Es consideraran activitats vinculades a l’àrea hospitalària de Pediatria i urgències de Pediatria. 

Candidatures: 
Les persones interessades hauran de fer arribar a la Secretaria de la Direcció de Recursos Humans i Gestió de 
Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça mfite@cst.cat, el seu currículum vitae 
actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: mèrits professionals, 
acadèmics i de formació, de recerca i investigació. 

El termini de presentació de candidatures s’amplia fins el  30 de maig de 2021 

LA DIRECCIÓ DEL CST 
Terrassa, a 23 de març de 2021 


