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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona per una substitució:

UN/A PSICÒLEG/OGA

Es requereix:
• Tenir 16 anys complerts
• Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya
• Estar en possessió del Grau o Llicenciatura en Psicologia
• Formació i/o experiència en l’àmbit de l’atenció a les dones víctimes de violència
masclista.
• Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent*
• Certificat d’Antecedents Penals*

Es valora:
• Formació i/o experiència en l’educació sexual i afectiva amb adolescents i joves.
• Usuari/a avançat/da en informàtica (Microsoft Office)
• Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat
S’ofereix:
• Contracte temporal per 1 any, amb possibilitats de renovació.
• Horari: de dilluns a divendres, matins i dimecres tarda.
• Jornada completa de 1.647 hores anuals (35 hores setmanals).
• Salari: 35.365,61euros bruts anuals
• Disponibilitat incorporació gener de 2021.

La persona seleccionada s’encarregarà fonamentalment de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissenyar, coordinar, implementar i avaluar els plans, programes, projectes i accions
per promoure la igualtat de gènere i la lluita contra les violències masclistes
Gestió, implementació, seguiment i revisió periòdica del Pla d’Igualtat
Informació, assessorament i atenció psicològica a les dones al servei Municipal
d’informació i Atenció a la Dona (SIAD)
Assessorament i atenció presencial o telefònica en situacions d’urgència relacionades
amb la violència contra les dones
Assessorament en violències masclistes a diversos equips (Serveis Socials, centres
educatius ...)
Gestió i seguiment de la base de dades del servei i la de l’Institut Català de les Dones
(ICD)
Elaboració de memòries.
Xerrades de sensibilització a centres professionals i educatius
Col.laborar en el disseny i difusió de continguts contra les violències masclistes a les
xarxes socials
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Entre les persones presentades es farà una preselecció dels c.v. més adients per a
continuar amb el procés de selecció i només aquestes seran convocades a les proves
que es realitzin.
Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de tràmits
de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online caldrà
adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae i còpia del títol requerit. El termini de
presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 27 de novembre al 9 de desembre,
ambdós inclosos.
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al
web de la corporació. Donat el caràcter urgent per cobrir aquesta vacant, recomanem
fer un seguiment molt estret del procés de selecció.
*IMPORTANT: En finalitzar el procés de selecció, serà requisit imprescindible per la
contractació de la persona seleccionada la presentació de l'acreditació del certificat
de nivell C1 que acrediti els coneixements de llengua catalana i el certificat
d’antecedents penals, en virtut a l’aplicació de la llei L26/2015 que modifica la LO
1/1996 de Protecció Jurídica del Menor.

