
 

GIR-FMPR-220307  Página 1 de 2 

 
Direcció assistencial-  

Servei Física Mèdica i Protecció Radiològica 

 
PROCÉS DE SELECCIÓ 

 
FÍSIC/A MÈDIC/A PEL SERVEI FÍSICA MÈDICA I PROTECCIÓ 

RADIOLÒGICA 
 
L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la 

docència, inicia un procés de selecció per incorporar un/a físic/a mèdic/a, com adjunt/a adscrit/a 

al Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica, del centre de treball de l’ICO-GIRONA.  

 

FUNCIONS PRINCIPALS 
 

• Realitzar les tasques de dosimetria física i clínica que els siguin encomanades i participar 

en la correcta execució de la simulació i el tractament de pacients de radioteràpia segons 

els procediments i instruccions establerts.  

• Supervisar el correcte ús de la xarxa de gestió i tractament 

• Realitzar els controls de qualitat preceptius dels equips emissors de radiacions ionitzants 

diagnòstics i terapèutics, i les accions recollides en el programa de protecció radiològica, 

tant les relatives a les instal·lacions radioactives i de raigs x, com a les dels treballadors 

exposats.  

• Preparar els informes que els encomani el cap de servei, relatius a equipament i 

tècniques de radioteràpia i diagnòstic per la imatge mitjançant radiacions ionitzants.  

• Participar activament en projectes i grups de treball interns i externs, incloent-hi els grups 

de qualitat que garanteixin la gestió i manteniment de les certificacions de qualitat que 

apliquen al servei. 

• Assumir la tasca docent i rebre la formació establerta als plans de formació. 

Desenvolupar la part corresponent de les línies de recerca del servei.  

 

 
S’OFEREIX:  
 

• Incorporació en un equip de 6 radiofísics en un centre de referència que aposta per la 

innovació tecnològica, amb equipaments d’última generació, en una àrea de referència 

de >850000 habitants.  

• Possibilitat de desenvolupament professional tant en l’àrea assistencial, investigació i 

docència.  

• Participació en els controls de les instal·lacions radioactives de radioteràpia i medicina 

nuclear de l’Hospital Dr. Josep Trueta i les instal·lacions de radiodiagnòstic d’aquest 

centre i dels centres d’assistència primària de Ripoll, Roses i Güell.  

• Atenció continuada en forma de guàrdies localitzades i de presencia física. 

• Possibilitats de formació continuada i docència complementària en mòduls de grau 

superior. 

• Facilitats per realitzar el doctorat i per incorporar-se en un grup de recerca emergent. 

 
REQUISITS: 

• Estar en possessió de la titulació de Llicenciatura / Grau en Física (d’una Universitat 
acreditada a Espanya vs acreditar certificat d’homologació corresponent). 

• Estar en possessió de la titulació d’Especialista en Radiofísica hospitalària. 



 

GIR-FMPR-220307  Página 2 de 2 

 
Direcció assistencial-  

Servei Física Mèdica i Protecció Radiològica 

  

ES VALORARÀ 

• Acreditar coneixements d’anglès (B2) 

• Acreditar nivell C1 de català 

• Acreditar experiència mínima en centres de referència 

 

 

CONDICIONS: 

• Jornada laboral completa (1.668 hores/any-39 hores setmanals). 

• Horari de treball: De dilluns a divendres. 

• Tipus de contracte: Contracte de treball d’interinitat per cobertura de vacant fins a 

resolució de convocatòria. 

• Període de prova: 4 mesos (segons conveni). 

• Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i 

s'ajustaran a les normes establertes a l'Institut Català d'Oncologia segons conveni 

col·lectiu dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i 

centres de la salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT) del grup 

professional 1 (facultatiu/va). 

• Data d'incorporació: un cop finalitzat el procés de selecció. 

• Accés a la carrera professional a partir de l’any.  

• Lloc de treball: Institut Català d'Oncologia, Av. Avinguda de França, s/n, 17007 Girona. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

El procés de selecció es durà a terme en dues fases diferenciades: La primera consistirà en la 

valoració dels mèrits aportats en el currículum i documentació aportada. La segona, en la 

realització d'una entrevista amb el Cap de Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica.   

 

L’Institut Català d’Oncologia podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, 

el/la candidat/a no reuneix les condicions que la institució estima necessàries per ocupar el lloc. 

 

 

DOCUMENTACIÓ I TERMINIS DE PRESENTACIÓ: 
 
Les persones interessades han de dirigir la documentació, que s’indica a continuació, a la 

següent adreça: atenciosgp@iconcologia.net  

 

• Carta de presentació amb l’explicació de les motivacions per desenvolupar aquest lloc 

de treball. 

• Currículum Vitae actualitzat 

 

Indicant la referència següent: GIR-FMPR-220307 
 
 
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 30 de abril de 2022 
 
 

Girona, a 8 de març de 2022 


