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FE D’ERRADES BASES 
 
On deia: 

 
2.1  DOCUMENTACIÓ D'OBLIGADA ADJUNCIÓ: 

 
    

 1r Currículum vitae.  
  S'ha d'elaborar seguint l'esquema de presentació de currículum que s’adjunta com Annex I i 

s'ha d'adjuntar en el formulari disponible al web, mitjançant l'enllaç habilitat amb aquest nom i 
per aquesta finalitat. 

 
 2n DNI/NIE o targeta de resident que acrediti la residència legal a Espanya i resguard de 

pagament (o pagaments) dels drets d'inscripció, on consti el nom, cognoms i DNI de la 
persona que vol accedir a la convocatòria. Aquesta informació també ha de constar en el 
concepte de la transferència. Podeu consultar com fer el pagament en els Criteris 
reguladors, punt 2 d'aquestes bases.  

 
 3r Acreditacions de mèrits acadèmics requerits 
  Titulacions acadèmiques oficials (títol de ATS o diplomat/graduat en Infermeria). 
 

 

 4t Acreditacions professionals  
  Certificacions d’empreses on constin els períodes treballats, l'àrea/unitat on s'ha desenvolupat 

el treball i la categoria professional. Pels períodes treballats al Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona no s'han d'aportar les esmentades certificacions.  
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