
NECESSITA COBRIR DUES PLACES PER A PERSONAL 

FACULTATIU ESPECIALISTA EN DIAGNÒSTIC PER A 

LA IMATGE (RADIODIAGNÒSTIC) REF.: MED 324 

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), entitat sanitària pública orientada a 
l’assistència integral als ciutadans i pertanyent al Sistema Integral de Salut de 
Catalunya (SISCAT), té la necessitat de cobrir dos llocs de treball de personal 
facultatiu especialista en Diagnòstic per a la Imatge. És per això, que fa pública 
aquesta convocatòria que es regularà d’acord amb els següents criteris: 

Requisits dels candidats/es: 

• Titulació de Grau Universitari Superior en Medicina i Cirurgia. / Llicenciatura en
Ciències de la Salut.

• Titulació d’especialista en Diagnòstic per a la Imatge (Radiologia-
Radiodiagnòstic).

• Experiència general en el sector sanitari i específica en serveis de l’esmentada
especialitat de RM , TC, ecografia i Rx simple en els camps d’Abdomen i Tòrax.

Es valorarà: 
• Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis.

Procediment: 
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria faran arribar la seva 
sol·licitud per mitjà de correu electrònic a l’adreça seleccio@cst.cat, indicant la REF: 
MED 324 i caldrà que acompanyin la següent documentació: 

• Currículum vitae actualitzat en el qual hi figuri per separat la informació relativa
als següents apartats:
a) Dades personals (que incloguin l’adreça de correu electrònic i el telèfon de

contacte).
b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària).
c) Mèrits professionals (activitats realitzades – ordenades cronològicament).
d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treballs de

recerca, etc.).

Una comissió de selecció, integrada per representants de la Direccio Assistencial i la 
de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST, la Direcció d’Àmbit de Serveis 
Comuns Clínics, prèvia valoració dels mèrits dels/ de les candidats/es, els podrà 
convocar a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per 
al lloc de treball requerit i concretar altres aspectes de les condicions laborals.  

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el pròxim dia 30 de 
novembre de 2021  

Terrassa, a 15 d’octubre del 2021 
LA DIRECCIÓ


