Convocatòria PED. LLIURE-2018: Presentació de mèrits
Obertura d'un termini de 15 dies naturals, que s’iniciarà el dia 24 de febrer de 2020 i finalitzarà el dia 9 de
març de 2020, ambdós inclosos, per tal que únicament les persones aspirants que han superat l’oposició
presentin els documents acreditatius dels mèrits a valorar.
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17301

Convocatòria AUX.ADM.LLIURE-2018.Introducció dels mèrits al Gestor de
Currículum de l’aplicatiu informàtic SGRH
Obertura d'un termini que finalitzarà el dia 6 de març de 2020, per tal que només les persones aspirants
que han superat les proves de l'oposició puguin revisar els mèrits introduïts al “Gestor de Currículum” de
l’aplicatiu informàtic SGRH de l’Institut Català de la Salut, i introduir aquells que no hi constin introduïts, per
tal que una vegada finalitzat aquest termini puguin ser associats automàticament a la convocatòria
(AUX.ADM-LLIURE-2018).
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17308

Convocatòria ODONT.LLIURE-2019: Llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en
la convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de titulat/ada superior sanitari/ària en
odontologia
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17298

Convocatòria APAiC.LLIURE-2019: Llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la
convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari
en anatomia patològica i citologia.
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17299

Convocatòria ADM-PI-2016 Categoria: ADMINISTRATIU/IVA Publicació del resultat del 1r.acte d’elecció
(Gerències Territorials), i convocatòria amb la data, hora i lloc del 2n. acte d’elecció (presencial)
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17293

Convocatòria DSI LLIURE-2018: DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (SUBGRUP A2)
Assumpte: Resultats provisionals de la 2a. prova de l’oposició (català)
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17275

Convocatòria AUX.ADM.LLIURE-2018 : Categoria: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA Publicació de la
plantilla definitiva amb el valor de les respostes + Notes de la 3a. prova (Supòsits pràctics situacionals de
competències)
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17282

Convocatòria TSOCIAL-LLIURE-2019: Categoria: TÈCNIC/A TITULAT/ADA MITJÀ/ANA EN TREBALL
SOCIAL (SUBGRUP A2)
Anunci pel qual es dóna publicitat del dia, de l’horari i del lloc de realització de la 1a. i de la 3a. prova de l’oposició de
la convocatòria esmentada
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/17272

