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Funcions a desenvolupar: 

• Orientació i assistència a l’estudiantat de la Universitat de València dins del programa 
servei d’atenció a la salut mental. 

 

Condicions de contractació:  

• Tipus de contracte: Contracte laboral  
• Durada: indefinit (període de prova de 6 mesos)  
• Jornada: (40 hores setmanals). Horari flexible segons necessitats organitzatives.  
• Lloc de treball: Clínica de Psicologia-FLA; Campus de la Universitat de València: C. Blasco 

Ibañez/C. Burjassot-Paterna/C. Tarongers/C. Ontinyent 
• Retribució: Segons Conveni col·lectiu de la Sanitat Privada de la Província de València 

 

1.- Requisits:  

1. Grau en Psicologia amb Màster en Psicologia General Sanitària 

 

2.- Mèrits:  

2.1.- L’experiència, es valorarà amb un màxim de 12 punts 

2.1.1 En activitats d’atenció psicològica en centres sanitaris: 0,5 punts per mes treballat. 

2.1.2 En activitats d’atenció psicològica en altres centres: 0,25 punts per més treballat. 

2.1.3 En activitats de gestió de recursos humans, 0,20 punts per més treballat 

 

 

 

CONVOCATÒRIA 1/ 202318 

Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció de personal 
 

La Fundació Lluis Alcanyis, convoca procés selectiu per a la constitució d’una borsa de 
treball per a persones graduades en Psicologia. 
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2.2.- Títol de Doctor/a es valorarà amb 9 punts: 

- Títol de Doctor/a en Psicologia  

2.3.- Títols de postgrau no oficial en Psicologia de la Salut, fins a 3 punts: 1 punt per cada dos 
crèdits ECTS relacionat amb: 

 

2.4 Coneixements del Valencià, fins a  un màxim de 12 punts: 

Nivell C2: 12 punts 

Nivell C1: 9 punts 

Nivell B2: 6 punts 

 

2.5 Coneixements idiomes (anglès, francès, alemany, italià), fins a un màxim de 12 punts 

Nivell C2: 12 punts 

Nivell C1: 9 punts 

Nivell B2: 6 punts 

 

2.6 Cursos de formació, fins a un màxim de 12 punts: 

Cursos de formació relacionats amb els àmbits de la salut mental, la pràctica clínica, els trastorns 
de la personalitat, la joventut i el joc, així com en les polítiques d’igualtat. 

De 50 o més hores: 2,5 punts 

De 30 a 49 hores: 2 punts 

De 20 a 29 hores: 1,5 punts 

De 10 a 19 hores: 1 punt 

Els cursos hauran de ser convocats per administracions públiques i/o entitats homologades. 
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Sistema Selectiu: 

El sistema selectiu constarà de les següents fases 

a) Fase de valoració de mèrits, fins al 60%. 
b) Fase de valoració d’aptituds i entrevista, fins al 40% 

 

Tribunal  

- Gerència Fundació Lluís Alcanyís UV  
- Responsable Àrea Recursos Humans 

 

Termini de presentació  

Del 23 de gener fins el dia 29 de gener de 2023, a les 00’00h 

Tribunal  

- Gerència Fundació Lluís Alcanyís UV  

-Responsable Àrea Recursos Humans 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Documentació a presentar: 

Documentació a presentar: Els interessats hauran de presentar la documentació mitjançant 
inscripció on-line en el següent  

link: https://www.uv.es/fundacion-lluis-alcanyis/es/fundacion/recursos-humanos.html 
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