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OFERTA DE TREBALL A L’INSTITUT BONANOVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SANITARIA 

(IBFPS)  DEL PARC DE SALUT MAR DE BARCELONA 
 

 

PROFESSOR/A DE CITODIAGNÒSTIC, A DEDICACIÓ PARCIAL.  CICLE FORMATIU DE GRAU 

SUPERIOR D’ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC. 
 

 

1. CONDICIONS  

• Incorporació a partir del 19 de setembre, curs lectiu 2017-2018, mitjançant encàrrec docent. 

• Dedicació parcial (de 8 a 10 h. de classe a la setmana).  

• Centre: Institut Bonanova. S’incorporarà a l’equip docent de l’àrea de laboratori de diagnòstic 

clínic i anatomia patològica. 

• Horari de matí, dins de la franja horària lectiva de 8:30 a 15:00 h.  

• Sou aproximat de 12.000 euros bruts.  

 

2. FUNCIONS  

Exercirà com a professor/a dels següents mòduls formatius, amb dedicació per hores: 
 

• MP07 - Citologia Ginecològica 

UF1-Citodiagnòstic ginecològic - 58 hores 

UF2-Citopatologia ginecològica - 85 hores 

UF3-Citopatologia de la mama - 55 hores 

 

• MP06 - Citologia General 

UF1-Citologia exfoliativa - 82 hores 

 

• MP14-UF1-Screening citològic de puncions - 33 hores 

 

3. REQUISITS 

• Formació acadèmica:  

- Tècnic/a en Citodiagnòstic, o Llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia i especialitat en Anatomia 

Patològica, amb titulació expedida per una universitat/Ministeri espanyol o, en el seu defecte, 

degudament homologada pel Ministeri competent.  

• Experiència professional: 

- Experiència professional acreditada en citodiagnòstic. 
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4. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE 
 

• 30 dies naturals , comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web 

corporatiu. 
 

• Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud  d'accés disponible al 

web del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum 

vitae , mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que trobaràs sota el menú 

de l'esquerra de la pàgina web.   

 
 

• També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat 

dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'e xperiència professional . 
 

• Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran 

una entrevista personal amb un/a representant de l'Institut Bonanova i els corresponents 

membres de l’equip de RRHH. 
 

• Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment 

immediatament anterior a la seva contractació. 
 

• En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: 

ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  

 


