
Fundació d´Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l´Autonomia Personal 

 

Illa: EIVISSA 

 

Jornada: Completa 

 

Horari:  

- Quatre dies a la setmana en règim d'horari flexible, amb una part fixa i una part flexible.  

- La part fixa de l'horari, de concurrència obligada, serà la franja compresa entre les 09.00 i les 

14.00 hores. 

- La part flexible de l'horari, i sempre respectant les necessitats del servei, es distribuirà a 

voluntat del personal i serà la franja compresa 

entre els següents trams horaris: 

- Entrada: entre les 07:30 i les 09.00 hores.Sortida: entre les 14.00 i les 16.30 hores. 

- Un dia a la setmana flexible (7 hores) depenent de les necessitats del servei. 

- Dissabtes i diumenges depenent de les necessitats del servei. 

- Amb dedicació especial i disponibilitat. 

Salari: 44387€ brut anual 

Modalitat del contracte: Interí (Màx.3 anys) 

 

Requisits:  

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser nacional d’altres 

estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic.  

b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació. 

c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de 

les funcions corresponents a la categoria de metge/essa.  

d) Titulació per poder ocupar la plaça: - 

- Títol Grau en medicina i cirurgia o títols oficials universitaris equivalents.  

e) Acreditar el Col·legiat del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)  

f) Certificar el nivell de català B2 o equivalent. (preferentment)  

g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració 

pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar 

inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució 



judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones 

nacionals d’un altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat 

sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos 

termes, l’accés a una ocupació pública.  

 

allotjament i manutenció temporal de 2-3 mesos 

 

Persona de contacte:  

Mª Ángeles Carreras Almazán 

Tel.: 971 17 72 12 (ext. 66857) 

macarreras@fbd,caib,es 

 


