DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN ANATOMIA PATOLOGICA
I CITOLOGIA
Codi d’identificació de la convocatòria: APAiC-LLIURE-2019 - DOGC núm. 8005, de
19.11.2019
Categoria: TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN ANATOMIA
PATOLOGICA I CITOLOGIA

Termini per introduir els mèrits al Gestor de Currículum de l’aplicatiu de l’ICS (SGRH)

De conformitat amb allò que estableix la base 8.2 de la convocatòria específica referenciada i la
base 5 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre,
(DOGC núm.6988 de 2.11.2015), modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d’11 de gener
(DOGC núm. 7542 de 24.1.2018), la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm.
7643 de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657 de 5.7.2018).
Atès que ja han estat publicats mitjançant les corresponents diligències d’aquest tribunal els
resultats definitius de la 1a. prova (test i supòsits pràctics) i de la 2a. prova (coneixements de
llengua catalana i de llengua castellana), que son les proves de caràcter eliminatori de l’oposició,
aquest tribunal qualificador
ACORDA:
Informar a les persones aspirants que han superat les proves eliminatòries de l’oposició
(1a.prova (test i supòsits pràctics) i 2a. prova (català i castellà), que disposen fins el dia 23
de desembre de 2021 per revisar els mèrits introduïts al Gestor de Currículum de
l’SGRG i introduir aquells mèrits que no hi figurin, per tal que una vegada finalitzat aquest
termini, puguin ser associats automàticament a la convocatòria (APAiC-LLIURE-2019) per la
seva consideració en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de mèrits publicat a l’annex
3 de la convocatòria.
Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació al DOGC de la
convocatòria (19.11.2019) i introduïts en el Gestor de Currículum de l’SGRH fins el dia 23 de
desembre de 2021.
Barcelona, 24 de novembre de 2021

Enric Vilà Carrera
Secretari del tribunal

