
 
 
REQUISITS I BAREMACIÓ ODONTÒLEG/A: 
 

● Requisits:  
○ Llicenciatura o Grau en Odontologia ó Llicenciatura Medicina amb 

Especialitat d’Estomatologia.  
○ Acreditació d’un temps mínim treballat com Odontòleg/a: 6 mesos complets. 

 
● Baremació Mèrits: Puntuació màxima 1000 punts. 

 
○ Experiència professional en centres sanitaris: 300 punts màxim 

■ Temps treballat a Atenció Primària SABS/Aransalut……...15 
punts/mes complet. 

■ Temps treballat al SISCAT i en altres administracions públiques i 
centres assistencials d’Atenció Primària…………………..10 punts/mes 
complet. 
 

○ Formació continuada: 200 punts màxim 
■ Títol de Llicencitatura de Medicina amb l’Especialitat 

d’Estomatologia... 50 punts. 
■ Per cada títol de màster professionalitzador (títol propi, oficial)......20 

punts. 
■ Per cada títol de postgrau professionalitzador (títol propi, no 

oficial)....10 punt. 
■ Per cada estada formativa/recerca igual o superior a 2 setmanes: 5 

punts. 
■ Per cursos, tallers, seminaris, jornades: 

● Amb aprofitament acreditat (presencial, a distància, modalitat 
online).........2 punts/crèdit. 

● Sense aprofitament acreditat...........................1 punt/crèdit. 
 

○ Activitats científiques: 100 punts màxim. 
■ Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comité Ètica d’investigació 

Clínica) o amb finançament o beca: 
● Investigador principical……………………     20 punts/cada 
● Investigador/col.laborador de camp………...10 punts/cada, 

■ Article orginal o de revisió en revistes científiques indexades: 
● 1r autor…………………….10 punt/cada 
● Altres autors……………….5 punts/cada 

■ Congressos i jornades: 
● Conferència, Ponència………………..5 punts/cada 
● Comunicació oral……………………....3 punts/cada 
● Pòster……………………………………1 punt/cada 

 
○ Docència de formació continuada: 100 punts màxim. 



■ Docent de formació continuada acreditada…..1 punt/crèdit. 
■ Tutor de pràctiques d’alumnes d’odontologia de grau en centres 

assistencials d’atenció primària amb conveni amb la universitat per 
l’activitat…………………………………………. 5 punts/mes 
 

○ Coneixement de la llengua aranesa: 50 punts màxim 
■ Nivèu A1(A)………………………….20 punt. 
■ Nivèu A2(A1)………………………..30 punts. 
■ Nivèu B1(B)…………………………40 punts. 
■ Nivèu B2(C)………………………..50 punts. 

 
○ Coneixement d’altres idiomes (Francès i Anglès): 50 punts màxim. 

■ Anglès: màxim 25 punts 
● First certificate in English (FCE). Nivell B2 del Consell 

d’Europa: 10 punts 
● Certificate in Advanced English. Nivell C1 del Consell 

d’Europa: 15 punts 
● Certificate of Proficiency in English. Nivell C2 del Consell 

d’Europa: 25 punts 
■ Francès: màxim 25 punts. 

● Nivell A1 i A2 d’usuari bàsic: 10 punts 
● Nivell B1 i B2 d’usuari independent: 15 punts 
● Nivell C1 i C2 d’usuari competent: 25 punts. 

○ Puntuació a la fase d’Entrevista del procés de Selecció, avaluat per l’Órgan 
Tècnic de Selecció, segons consta a les bases generals de l’anunci de 
convocatòria de plaça: 200 punts màxim. 

 
 

 


