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PLAÇA OFERTADA:   

Condicions de contractació:  

• Tipus de contracte: Contracte en pràctiques. 
• Durada: Inicial 6 mesos.  
• Jornada: (20 hores setmanals). Horari de vesprades flexible segons necessitats 

organitzatives.  
• Lloc de treball: Clínica Odontològica. 
• Retribució: Segons Conveni col·lectiu de la Sanitat Privada de la Província de València. 
• Incorporació : aproximada 13 d’octubre de 2021. 

 
 

Funcions a desenvolupar: 

 
- Assistència i suport  als alumnes de grau o post grau de la UV. 
- Atenció al pacient i control d’agenda. 

 

1. Requisits:  

- Grau mig en Cuidats Auxiliars d’Infermeria amb experiència en clínica odontològica. 
- Grau superior Higiene Bucodental. 

 

2. Mèrits 

2.1.Experiència 

- Es valorarà amb un màxim de 20 punts les hores de pràctiques realitzades en clínica dental i 
els coneixements de l’instrumental clínic propi d’una clínica odontològica. 

 
• De 100 a 200 hores  10 punts 
• De 200 a 400 hores 15 punts 
• + de 400 hores 20 punts 

 

-Es valorarà  amb un màxim de 8,5 punts l’experiència relacionada amb la titulació obtinguda. 

•  De 6 mesos a 1 any d’experiència 2 punts   
•  De 2 a 3 anys d’experiència 5 punts  
• Per any addicional 0,5 punts    
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Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció de personal. 
 

Es convoca procés selectiu d’Auxiliar de Clínica Dental / Higienista Dental amb 
contracte en pràctiques per a la Clínica Odontològica  de la Fundació Lluís Alcanyís UV 

de la CV. 
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2.2. Minusvalidesa 

-Es valorarà amb 10 punts tindre acreditada una minusvalidesa igual o superior al 33%.

Coneixements de valencià 

Es valorarà amb un màxim de 1’50 punts el coneixement del valencià acreditat per la JQCV o títols 
homologats.  

- C1 0’50
- C2 1´50

Sistema Selectiu: 

El sistema selectiu constarà de les següents fases: 

a) Fase de valoració de mèrits (Total 40 punts)
b) Fase de valoració d’aptituds i entrevista (Total 60 punts)

Termini de presentació: 

27/09/2021 a 4/10/2021  

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

Documentaciò a presentar: 

Els interessats hauran de presentar la documentació mitjançant inscripció on-line en el següent 
link: https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/rrhh/ 

Per a les persones aspirants a este procés de selecció, que no hagen esta adjudicatàries de la 
plaça ofertada i hagen superar el procés d’aptitus i d’entrevista de manera favorable, podran formar 
part  d’una borsa de treball per a cobrir futures necessitats. 

https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/rrhh/

