PLA D’ENFORTIMENT I TRANSFORMACIÓ
DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA AL CST
OFERTA DE TREBALL DE

2 PLACES DE DIETISTA-NUTRICIONISTA
Ref.: MED - 334
El Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària a Catalunya, promogut des del
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (Catsalut) preveu entre d’altres accions
dotar a les estructures de l’atenció primària de salut de la figura del/de la
Dietista/Nutricionista amb l’objectiu de donar suport als Equips d’Atenció Primària en la
promoció d’hàbits alimentaris saludables entre la població i donar suport en l’atenció a
aquelles patologies on les dietes a seguir en l’alimentació esdevenen una peça important
pel seu tractament.
En aquest context i per tal d’incorporar al CST aquells/es professionals que hagin de
realitzar les funcions pròpies de Dietista/Nutricionista, es fa pública aquesta oferta de
treball mitjançant convocatòria oberta amb l’objectiu de procedir a la selecció dels
professionals d’acord amb el criteris següents:
Qui es pot presentar?
Aquesta convocatòria és oberta i hi poden presentar candidatura professionals interns/es
(amb relació laboral fixa o temporal) del CST, així com professionals externs/es.
Quina és la classificació professional dels llocs de treball ?
Els dos llocs de treball convocats, formen part del Grup Professional 2 del vigent conveni
del SISCAT.
Quins requisits de titulació acadèmica oficial són aplicables a aquesta convocatòria?
Els/les aspirants hauran d’acreditar estar en possessió de la Titulació Universitària de
Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica.
Quina serà la jornada i l’horari ?
Jornada i horari habitual de treball serà el següent:
La jornada dels dos llocs de treball serà d’un 80% (ampliable en el futur) que actualment
correspon a 1296 hores anuals.
L’horari de treball serà flexible, si bé la distribució anual de la jornada s’estructurarà amb
el mínim indispensable d’excedent horari per quadrar el calendari laboral.

Quina vinculació laboral amb el CST tindran les persones seleccionades?
Al personal extern de fora del CST se li subscriurà un contracte laboral temporal fins a la
convocatòria pública definitiva de la plaça al DOGC, mitjançant Oferta Pública d’Ocupació.
El personal intern, que ja presti serveis al CST, mantindrà la seva vinculació actual (fixa o
temporal) si resulta escollit/da per desenvolupar aquests llocs de treball.
Les persones seleccionades quedaran integrades a l’equip de Nutrició i Dietètica del CST.
Quina documentació hauran de presentar els candidats/es?
Els/les candidats/es hauran d’enviar un currículum vitae resumit i actualitzat amb indicació
dels seus mèrits acadèmics (titulacions oficials); professionals (períodes de serveis prestats
al CST o fora) i mèrits de formació contínua, recerca, docència. Un cop admesos/es se’ls
podrà sol·licitar l’acreditació oficial dels mateixos.
Caldrà que remetin també una còpia del títol de Diplomat/da o Graduat/da en Nutrició
Humana i Dietètica.
Què es valorarà?
• Coneixements en Salut Pública i nutrició comunitària.
• Participació en projectes d’educació alimentària i nutricional.
• Coneixements i experiència en nutrició clínica.
• Capacitat pel treball en equip.
• Habilitats de conducció de grups i dinàmiques de grup, així com eines per
potenciar la motivació de les persones.
• Treball multidisciplinar en l’abordatge de malalties cròniques i/o complexes.
• Coneixements sobre l’Atenció Primària de salut i les tasques que es realitzen tant
al centre com a la comunitat.
• Experiència prèvia en la realització de funcions incloses en aquest programa.

On s’han d’adreçar les sol·licituds i fins quan està obert el termini?
Les sol·licituds i la documentació annexa caldrà que s’enviï a l’adreça de correu electrònic
seleccio@cst.cat abans del proper dia 24 desembre de 2021.

Com es realitzarà el procés selectiu?
Es farà una selecció prèvia dels/de les candidats/es presentats i posteriorment seran
convocats/des les persones escollides a una entrevista per conèixer millor els seus perfils i
les seves expectatives professionals.

Quina és la previsió de data d’incorporació?
Abans del 20 de gener de 2022

Terrassa, 9 de desembre de 2021

