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PLAÇA OFERTADA: 

Condicions de contractació:  

 Tipus de contracte: Contracte temporal. 

 Jornada: Parcial o completa (principalment de febrer a maig, flexible segons necessitats 

organitzatives). 

 Lloc de treball: Clínica Optomètrica de la Fundació Lluís Alcanyís de la UV. 

 Retribució: Segons Conveni Col·lectiu de la Sanitat Privada de la Província de València. 

 

Funcions: 

L’Òptic-Optometrista realitzarà  tasques pròpies de la seua professió dins del protocol de la clínica: 

anamnesi, retinoscopia, identificació de disfuncions refractives i binoculars, identificació 

d’alteracions estructurals (mitjançant topografia, retinografia, OCT, biomicroscopia, tonometria, 

etc.), maneig i adaptació de lents de contacte, redacció d’informes i derivacions a altres 

especialistes. 

Tanmateix, tindrà funcions relacionades amb l’activitat docent, amb la formació i avaluació de 

l’alumnat de 4º del Grau en Óptica i Optometria de la Universitat de València. 

Requisits: 

 Necessaris: 

i. Grau i/o Diplomatura en Òptica i Optometria. Els títols obtinguts en 

l’estranger hauran d’estar degudament homologats. 

ii. Col·legiació en el Col·legi d’Òptics i Optometristes de la Comunitat 

Valenciana.  

iii. Experiència professional demostrable en Òptica (mínim 4 anys). 

iv. Carta de presentació. 

v. Currículum Vitae (Indicant el nº de col·legiat). 

vi. Vida laboral. 

 

 

CONVOCATÒRIA   7 / 2021 

Es convoca procés selectiu d’òptics-optometristes per a la Clínica Optomètrica de 

la Fundació Lluís Alcanyís UV de la CV. 
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 Valorables: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sistema selectiu : 

El sistema selectiu constarà de 2 fases: 

1) Fase de valoració dels requisits necessaris: únicament es considerarà als candidats que 

hagen superat els requisits necessaris per a passar a la següent fase. 

 

2) Fase de valoració d’aptituds i entrevista: els candidats concorreran a una prova 

d’aptituds de caràcter teòrica-pràctica per demostrar els coneixements en les funcions o 

tasques descrites i una posterior entrevista personal. Es tindrà en compte la disponibilitat 

i flexibilitat horària. 

 

Aquest  procés serà eliminatori si en la prova teòrica-pràctica és puntuat amb zero punts. 

 

 

 

 

 

   PUNTS MÀXIM 

ENTREVISTA 

PROVA TEÒRICO -
PRÀCTICA 30 PUNTS 30 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

30 PUNTS 30 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
DOCENT  

ANY TREBALLAT 1 PUNTS 

6 MES ADDICIONAL 0,08 PUNTS 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN 
OPTOMETRIA CLÍNICA (+4 ANYS) 

ANY TREBALLAT 1,50 PUNTS 

15 
MES ADDICIONAL 

0,12 PUNTS 

DOCTORAT EN TEMES 
RELACIONATS AMB OPTOMETRIA 

1 DOCTORAT 

5 PUNTS 5 

MÀSTER EN TEMES RELACIONATS 
AMB OPTOMETRIA 

1 MÀSTER 

2,5 PUNTS 5 

CURS RELACIONAT AMB 
OPTOMETRIA  

20 HORES 
1 PUNT 5 

CONEIXEMENT VALENCIÀ 

C1 (MITJÀ) 0,50 PUNTS 0,5 

C2 (SUPERIOR) 
1,50 PUNTS 1,5 

CONEIXEMENT D’ALTRES 
IDIOMES  COMUNITARIS 

B2 0,50 PUNTS 0,5 

C1  
1,50 PUNTS 1,5 
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Comissió de selecció: estarà formada per membres nomenats pel director de la fundació, i  

inclourà un/a òptic-optometrista contractat permanent de la fundació i una persona del 

departament de recursos humans de la fundació.  

 

Termini de presentació: 

Des del 13/10/21 fins el 20/10/21.  

 

Actualització de mèrits: 

Els candidats que hagen superat el procés de selecció de convocatòries anteriors i que continuen 

interessats en participar en l’actual convocatòria, hauran  d’aportar únicament l’actualització de 

mèrits, presentant-los degudament acreditats.  

 Únicament passaran a la fase 2 els nous candidats, mantenint la puntuació de la fase 2 obtinguda 

en convocatòries anteriors. 

 

Lloc de presentació: 

Els/les interessats/ades hauran de presentar la documentació mitjançant inscripció on-line en 

l’enllaç: 

 

 

València, 1 de Octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 


