
 
 

 

A L’INSTITUT CLÍNIC CARDIOVASCULAR (ICCV). ANGIOLOGIA I 
CIRURGIA VASCULAR.   

 

1 CAP DE SERVEI D’ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR 
 
1.REQUISITS: 
 

Llicenciatura / Grau Medicina.  
Especialitat en Angiologia i Cirurgia Vascular. 
Disposar de la categoria de Consultor/a 2 o complir els mèrits exigits per aquesta categoria.  
Experiència en gestió d’equips humans i en gestió sanitària. Trajectòria professional en 
l’especialitat, en docència i en recerca. Especialista en angiologia, cirurgia vascular i 
endovascular complexa. 
 

2. CARACTERÍTIQUES DEL LLOC: 
 

Relació contractual: contracte laboral indefinit. 
Categoria professional: Consultor/a 2. 
Càrrec: Cap de Servei d’Angiologia  i Cirurgia Vascular, a revisar cada quatre anys. 
Horari: de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres (35h/s). 

 
3. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR: 
 

Les persones interessades hauran d'enviar a cv@clinic.cat els documents requerits (en format 
PDF) indicant la referència "Cap de Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular". Aquests 
inclouen: 
 
3.1 Memòria d'organització del Servei. 
3.2 Currículum Vitae  

• Model "CV complet" de l'Hospital Clínic de Barcelona, adjuntant els documents 
acreditatius dels mèrits presentats d'acord a les instruccions que es troben en el seu 
interior. Es pot sol·licitar a cv@clinic.cat o bé trobar-lo a intranet.clinic.cat/comite-
de-nomenament-de-comandaments /documents/ documentacio-normativa-i-cv-
complet. 

• Títols de la Llicenciatura i de l'Especialitat. 

 
4. RESOLUCIÓ 
 

El Comitè de Promoció Professional determinarà si cadascun dels candidats/es disposa, en 
funció dels seus mèrits professionals, de la categoria professional mínima exigida pel càrrec. 
La convocatòria serà resolta pel Comitè de Nomenaments de Comandaments  

 
5. El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 09 de gener de 2023. 
 
Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el procés de presentació de candidatures, us poder adreçar al Departament de 
Selecció -Recursos Humans; cv@clinic.cat. Carrer Provença , 156 (altell) de Barcelona. Telèfon de contacte: 93 227 54 34. L'horari 
d'atenció és de 08:30 a 17:00 hores. 

 
Barcelona, 09 de novembre de 2022. 

 
 

DIRECCIÓ MÈDICA 
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