RELACIÓ DEFINITIVA
Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses que s'han presentat a la
convocatòria externa del concurs de mèrits, per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a
superior en Administració del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital del Mar (Direcció de
Comunicació Corporativa i Atenció al Ciutadà del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona), per
accedir al càrrec de cap d’Atenció al Ciutadà de l'Hospital del Mar:

ASPIRANT ADMESA:
DNI/NIE núm.

80051361E

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES:

Motiu d'exclusió

DNI/NIE núm.

44024033D

Requisits 2a) i 3a), 3b) i 3c).
Documentació 1c) i 2a) - DNI i resguard de pagament

DNI/NIE núm.

45485032W

Requisits 2a) i 3a), 3b) i 3c).
Documentació 1c) i 2a) - DNI i resguard de pagament

DNI/NIE núm.

48095802L

Requisits 2a) i 3a), 3b) i 3c).
Documentació 1c) i 2a) - DNI i resguard de pagament

DNI/NIE núm.

Y7652810B

Requisits 2a) i 3a), 3b) i 3c).
Documentació 1c) i 2a) - resguard de pagament

Per no acreditar (amb la documentació indicada i en la modalitat que s'especifica) una o més de les
condicions establertes a les bases:
REQUISITS
2. Titulació oficial
a)

Estar en possessió d’una Llicenciatura/Grau en Ciències Socials o Jurídiques o, en
Ciències de la Salut, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament
homologat pel Ministeri competent.

3. Experiència professional
a)

Experiència professional acreditada, mínima de 1 anys (durant els darrers 6 anys), com a cap
d’Atenció al Ciutadà d’una institució hospitalària.

b)

En el cas de formació acreditada en Ciències Socials i Jurídiques, experiència com a tècnic/a
superior en Administració en una institució hospitalària.

c)

En el cas de formació universitària en Ciències de la Salut, experiència professional
acreditada, mínima de 5 anys, com a professional sanitari/ària (tècnic/a mitjà o superior) d’una
institució hospitalària.

Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25/29I08003 Barcelona
Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254
www.parcdesalutmar.cat

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
- PSMAR -

Pàg. 1/2

DOCUMENTACIÓ
1.- ACCIONS A EFECTUAR ON-LINE
c) Adjuntar un Avantprojecte d'organització i gestió d'un Servei d’Atenció al Ciutadà d'una
institució hospitalària (veure continguts de l'Avantprojecte en Annex I).
2.- DOCUMENTACIÓ A ENVIAR PER CORREU ELECTRÒ NIC, EN LA MODALITAT QUE S'INDICA
a) DNI i resguard de pagament o pagaments dels drets d'inscripció (escanejat d'originals o de
fotocòpies simples).

PROPOSTA DEL TRIBUNAL
El Tribunal Qualificador de la convocatòria externa del concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc
de treball de tècnic/a superior en Administració del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital del
Mar (Direcció de Comunicació Corporativa i Atenció al Ciutadà del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona), per accedir al càrrec de cap d’Atenció al Ciutadà de l'Hospital del Mar, acorda
proposar, davant la gerent, l’adjudicació del lloc de treball objecte del concurs de mèrits a al Sra.
Priscila María Giraldo Matamoros.

Natàlia Sánchez
Secretària del Tribunal
Barcelona, 18 de novembre de 2020
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