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Plaça ofertada:   

Condicions de contractació:  

• Tipus de contracte: Contracte laboral (interinitat) 
• Durada: estimada entre 6 i 12 mesos  
• Jornada: (30 hores setmanals). Horari de matins i vesprades flexible segons necessitats 

organitzatives.  
• Lloc de treball: Clínica de Logopèdia 
• Retribució: Segons Conveni Col·lectiu de la Sanitat Privada de la Província de València 

 

Funcions a desenvolupar: 

1. Prevenció, avaluació, diagnòstics i rehabilitació dels trastorns de la veu, la parla, el 
llenguatge oral i escrit, l’audició i altres funcions associades com son la motricitat oro-facial 
i la disfàgia. 
 

2. Col·laboració en el desenvolupament de les pràctiques del Grau, Màster i Erasmus, així 
com en el desenvolupament de la docència que la Universitat i la Fundació Lluís Alcanyís 
UV així ho designen. 

 

1.Requisits:  

1.1 Grau en Logopèdia. 

 

2.Mèrits 

2.1.Experiència 

- Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’experiència en Neurorrehabilitació. 

- Per mes treballat es puntuarà 0,50 punts. 

 

2.2.Formació  

Es valorarà amb un màxim de 12 punts la formació en les matèries objecte de la convocatòria. 

      Els Màsters es valoraran en 2 punts cadascú. 
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Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció de personal. 
 

Es convoca procés selectiu d’un /a Logopeda per a cobrir una substitució 
 a la Clínica de Logopèdia de la Fundació Lluís alcanyís UV. 
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Els cursos es valoraran de la següent manera: 

- 25 hores o més      0,25 punts 
- 50 hores o més      0,50 punts  
- 100 hores o mes    0,75punts 

 

2.3 Altres titulacions 

Es valorarà amb un màxim de 4 punts les titulacions iguals o superiors a la requerida. 

- Per cada titulació igual o superior 2 punts. 
 

2.4 Idiomes 

Es valorarà amb un màxim de 4 punts els  títols homologats d’idiomes. 

Valencià  

- C1  1 punt 
- C2  2 punts 

Anglès 

- B1  0,5 punts 
- B2   1 punt 
- C1  2 punts 

 

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) 

Les persones candidates concorreran a una prova d’aptituds de caràcter teòric-pràctic 
per a demostrar els coneixements en les funcions o tasques descrites i una posterior 
entrevista personal. 

 

Termini de presentació: 

26/05/21 fins a 31/05/21 

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

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 estat adjudicatàries de la 
plaça ofertada i hagen superat 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/

