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Anunci de treball 21_11_FPT_PSC 

Sabadell, 2 de febrer de 2021 

 

1 Tècnic/a Superior (Investigador/a en 

Piscologia) 

 Grup professional 4.- Personal para-assistencial amb titulació de Grau Superior (PAS-TGS)  

Requisits: 

 Grau en Psicologia o Llicenciatura  en psicologia.  

 Màster en Psicologia General Sanitària o Acreditació com a Psicòleg General Sanitari. 

Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Formació en Neuropsicologia: finalització o en formació actual en màster específic de 

neuropsicologia.  

 Experiència en recerca: participació en reclutament i administració d’escales dins d’un projecte 

de recerca.  

 Experiència amb el trastorn d’estrès posttraumàtic. 

 Nivell B d’anglès.  

 Pensament crític, superació personal, capacitat de treballar en equip i bones habilitats de 

comunicació. 

 Funcions a desenvolupar:  

 Monitorització dels participants de l’estudi, atenció telefònica als participants de l’estudi, 
administració de qüestionaris via telefònica. 

 Suport a les valoracions neuropsicològiques presencials. 
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Anunci de treball 21_11_FPT_PSC 

Sabadell, 2 de febrer de 2021 

 

S’ofereix: 

Els/les candidats/tes designats/des es vincularan laboralment al projecte “Caracterización y manejo del 

Síndrome Post Cuidados Intensivos en pacientes COVID19 [PICS-COVID19]” finançat per la 

convocatòria de projectes de recerca sobre el SARS-COV-2 i la malaltia COVID19 del Instituto de Salud 

Carlos III, mitjançant un contracte temporal (3 mesos aproximadament) amb dedicació parcial i 

condicions laborals,  establertes en  el conveni col·lectiu  d’aplicació al centre. 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es 

pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .  

En compliment de la LISMI, el Consorci, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: https://bit.ly/39F7DqD on 

caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la 

convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits 

individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat , 

indicant el número de referència d’aquest anunci.  

Data de termini:  20 febrer de 2021  

 


