
 

 

 

METGE/SSA ESPECIALISTA 
EN GERIATRIA, MEDICINA INTERNA, M. FAMILIAR I COMUNITÀRIA O 
ALTRES ESPECIALITATS MÈDIQUES PER A L’HOSPITAL D’ATENCIÓ 

INTERMÈDIA 
 

Incorpora’t a l’equip d’atenció intermèdia i geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili 
 
Què oferim? Una plaça de metge/ssa adjunt/a per ampliació d’activitat, temps complert, contracte 
interí indefinit, condicions SISCAT, 8-16 h, flexibilitat per conciliació, número de guàrdies limitat. 
Prioritzem especialistes en geriatria, m. familiar, m. interna o altres especialitats mèdiques.  
 
Qui som? Hospital públic a Barcelona, connectat amb hospitals universitaris i atenció primària. 
Tenim totes les línies d’atenció intermèdia, amb programes innovadors: subaguts, subaguts 
oncològics (integrat amb H. Vall d’Hebron/VHIO), rehabilitació geriàtrica, cures pal·liatives, 
trastorns cognitius, hospital de dia, PADES, hospitalització a domicili geriàtrica, geriatria territorial. 
Entorn docent (MIR/EIR), grup de recerca acreditat adscrit al Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) i possibilitat de doctorat via UAB. Parc Sanitari Pere Virgili gestiona també 4 àrees bàsiques 
de salut i un CUAP. A part de ser un centre referent en geriatria i cures pal·liatives, amb equip 
mèdic altament qualificat i entorn docent i d’investigació som pioners en atenció geriàtrica 
ambulatòria i domiciliària, i en integració entre geriatria i atenció primària. 
 
Què garantim? Integració en equip polivalent de 25 adjunts, treball inter-disciplinari, possibles 
rotacions entre serveis, ambient de treball positiu. A part de ser un hospital conegut en l'àmbit de 
la geriatria, és una oportunitat per incrementar formació en geriatria per a metges de medicina 
familiar i comunitària o medicina interna, útil en futur per aplicar en qualsevol entorn assistencial. 
 
Per conèixer-nos millor? La web: https://lnkd.in/dBS6BnE Alguns projectes innovadors: 
https://lnkd.in/dTEGknc; https://lnkd.in/dkbr4th La recerca: https://lnkd.in/drWwPqq 
 
Perfil sol·licitat 
Formació requerida. Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria, 
Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària. 
Competències/Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats 
comunicatives i empatia. 
 
Condicions dels llocs de treball 
Contracte a jornada completa d’interinitat sense temporalitat, fins a resolució de convocatòria. 
Incorporació immediata. Horari: 8-16 h, guàrdies opcionals. Retribució segons el II Conveni de la 
SISCAT. 
 
Procés de selecció 
Envieu un CV actualitzat a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic 
“METGE/SSA AI”.  

 
 

Barcelona, 16 de novembre de 2020 


