AUTOBAREM

Nom i cognoms: …………………………………………………………………………………………………….
Categoria: ……………………………………………………………………………………………………………………

A
Serveis prestats, fins un màxim de 45 punts.
A.1 Per cada mes de serveis prestats com a Enginyer/a Superior en institucions
sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut gestionades directament o
indirectament a través de consorcis o mitjançant contractes de gestió de servei
públic per concessió, conforme als establit en la Llei 15/1997, de 15 abril, en les
institucions sanitàries públiques de països de la Unió Europea o de l'Espai
Econòmic Europeu en les fundacions per a la investigació d'establiments del
Sistema Nacional de Salut: 0,23 punts. Fins a un màxim de 35 punts entre
apartats A.1+A.2.
A.2 Per cada mes de serveis prestats en diferent categoria professional a la
convocada en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut
gestionades directament o indirectament a través de consorcis o mitjançant
contractes de gestió de servei públic per concessió, conforme al que s'estableix
en la Llei 15/1997, de 25 abril, en les institucions sanitàries públiques de països
de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i en les fundacions per a la
investigació d'establiments del Sistema Nacional de Salut, sempre que s'hagen
desenvolupat funcions directament relacionades amb les pròpies d'enginyer/a:
0,12 punts. Fins a un màxim de 35 punts entre apartats A.1+A.2.
A.3 Experiència en treballs d'equip o liderant grups de treball. Es valorarà
l'experiència en places de prefectura, en Comissions Clíniques, de Qualitat o
d'Autoprotecció en Institucions Sanitàries Públiques de gestió directa d'aquesta
Conselleria: 0,04 punts per mes amb aquestes responsabilitats, fins a un màxim
de 5 punts.
A.4 Experiència en gestió, manteniment i explotació d'Estacions Depuradores
d'Aigües Residuals (EDAR) i Estacions de Tractament d'Aigua Potable (*ETAP) en
Institucions Sanitàries Públiques de gestió directa d'aquesta Conselleria: 0,07
punts per mes amb aquestes responsabilitats fins a un màxim de 5 punts.
B
B.1

B.2
B.3
B.4

Formació, fins un màxim de 29 punts.
Titulacions acadèmiques oficials del mateix o superior nivell a aquella requerida
per a l'accés a la categoria objecte de la convocatòria de la seua mateixa
classificació de personal estatutari (sanitari), a la qual s'opta: per cadascuna 1.5
punts, amb un màxim de 3 punts.
Masters universitaris oficials: per cadascun 1.5 punts, amb un màxim de 3
punts.
Altres títols universitaris diferents als oficials: per cadascun 1 punt, amb un
màxim de 2 punts.
Altres activitats formatives: amb un màxim de 19 punts.
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B.4.a Per cada curs de formació rebut, fins a un màxim de 17 punts:
- De 100 o més hores de duració: 1,00 punts
- De 75 o més hores de duració: 0,75 punts
- De 50 o més hores de duració: 0,50 punts
- De 40 o més horas de duració: 0,40 punts
- De 25 o més horas de duració: 0,25 punts
- De 15 o més horas de duració: 0,15 punts
A més si el curs es realizat en matèria d' igualdad de gènere, se sumarà 0,15
punts més.
B.4.b Per cada curs de formació impartit directament relacionades amb les funcions
pròpies d'enginyer/a:
- 10 horas lectives es valoraran amb 0,15 punts fins un màxim de 2 punts.
B.5
Per coneixements d'anglés acreditat segons el Marc europeu comú de
referència per a les llengües (MCER) fins a un màxim de 2 punts. Només
s'acreditaran els certificats de major nivell:
- B2: 1,50 punts
- C1: 1,75 punts
- C2: 2,00 punts
C

Coneixements de Valencià, fins a un màxim de 6 punts.
Coneixements de valencià, amb certificació expedida per la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià, fins a un màxim de 6 punts segons la següent
escala. Només s'acreditaran els certificats de major nivell:
- A1: 0,50 punts
- A2: 1,50 punts
- B1: 3,00 punts
- B2: 4,00 punts
- C1: 5,00 punts
- C2: 6,00 punts

D

Entrevista, en el seu cas, als cinc primers candidats amb major puntuació dels
apartats anteriors, fins a un màxim de 10 punts.
TOTAL BAREM (Màxim 90 punts)

2

