GUIA
PRESENTACIÓ
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE
D EMÈRITS
LOS EXÁMENES DE
M A N E R A E Fsanitat
ICAZ
PRESENCIALMENT
1.SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA
Per poder presentar Mèrits haurem de
demanar cita per telèfon, mitjançant
correu electrònic o bé presencialment a
les oficines de registre d'entrada i
sortida de documents d'Osona :
Servei d'Atenció Primària Osona
Pl. de la Divina Pastora, 6
08500, Vic
Tel. 93.889.02.22 -a/e
registreosona.cc.ics@gencat.cat
Horari de registre: dl a dv de 9h a 14h

2.PRESENTACIÓ DE MÈRITS
Hauran d'estar introduïts al gestor
SGRH.

-Caldrà presentar els certificats acreditatius
originals.
-Adjuntar el "Formulari de sol·licitud de
presentació de documentació" on es
detallarà la relació de mèrits associats que
es presenten.
-Si presentem la documentació per
delegació, haurem d'adjuntar el "Model
d'autorització per actuar en nom d'una
altre persona" i una fotocòpia del DNI/NIE
de la persona que ens autoritza.

VALIDAR DOCUMENTS PDF
S'haurà de verificar la validesa dels
documents impresos en PDF un cop
registrats
Els professional haurà d'enviar els mèrits en
pdf un cop registrats per correu electrònic a:
borsatreball.cc.ics@gencat.cat indicant a
l'assumpte del missatge "cognom1 cognom2,
nom- número de registre", es validaran els
documents :
-Que tinguin codi segur de verificació
(CSV).
-Font de verificació.
-Signats electrònicament.

DOCUMENT SENSE CSV O SIGNATURA
Qué haig de fer?
En cas que, un document no contingui CSV
ni signatura electrònica, caldrà reenviar a
borsatreball.cc.ics@gencat.cat el correu
electrònic original enviat per l'organisme o
entitat que va emetre el certificat , amb
l'arxiu adjunt, indicant a l'assumpte del
missatge "cognom1cognom2, nom- número
de registre".

REGISTRE
Un cop reslitzat el registre el professional
rebrà un correu electrònic amb el rebut de
l'assentament d'entrada que inclou la
referència del registre i la data oficial en
que s'ha presentat la documentació.

TELEMÀTICAMENT

Únicament es podrà presentar a través del registre electrònic de la
Generalitat
de
Catalunya:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Petició-generica en el supòsit que tots els certificats acreditatius que
es presentin siguin arxius en format PDF que continguin el Codi Segur de
Verificació (CSV) i la font de verificació, o bé, que estiguin signats
electronicament.
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