
CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UNA PLAÇA DE 

PROFESSIONAL SAER (SERVEI D’ATENCIÓ 

ESPIRITUAL I RELIGIOSA)  
 

 

Es comunica que amb data d’avui, 20 de novembre 2018, queda obert el termini 

per a la presentació de sol·licituds per la plaça següent:  

 

Funcions del lloc:                                  Agent d’atenció espiritual 

Missió  Formar part del servei d’atenció espiritual i religiosa de Sant Joan de Déu 
Terres de Lleida dins l’àrea d’atenció a la discapacitat intel·lectual situada a 
Almacelles.  

 

Funcions  Coordinació amb els serveis assistencials de SJD TLleida a Almacelles per 

oferir  l’atenció espiritual a les persones ateses i a les famílies com a part de 

l’atenció integral.  

Atenció directa espiritual a les persones ateses i les seves famílies, tan 
individual com grupal 

Vetllar per l’atenció espiritual als col·laboradors de SJD TLleida  

Coordinació amb representats de les diverses confesions religioses per 
oferir atenció religiosa a les persones ateses i famílies que ho demanin.  

Coordinació amb la resta de persones de l’equip SAER en l’establiment de 
línies estratègiques del servei, en les accions formatives i de recerca, etc. 

Participació en les trobades de SAER organitzades a nivell provincial i 
interprovincial. 

Jornada  
Parcial (50%).  Matins de dilluns a divendres. Disponibilitat d’alguns 
diumenges i festius.  

Inici  Incorporació immediata 

Retribució 
11.126€ bruts anuals 

  

 

 

  

  



Formació   

Formació 
acadèmica   

Es requereix:  

Grau en l’àmbit de ciències de la salut 

En ciències religioses  o estudis de teologia i/o d'espiritualitat  

Formació no 
acadèmica  

En eines de relació d’ajuda  

En treball en equip  
En l’àrea de la discapacitat intel·lectual i transtorns de conducta 
En processos d’acompanyament al dol i final de vida 

 

  

Condicions especifiques que s'espera del lloc  (experiència, altres aptituds..)   

Maduresa en la vida  

Experiència en acompanyar situacions de patiment   

De creença cristiana i en sintonia amb les valors de l'Orde Hospitalari.  

Experiència en voluntariat 

  

  

Altres requisits   

Flexibilitat d’horari  

Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle  

Català i castellà parlat i escrit  

Es valorarà experiència en l’àrea de pastoral de la salut.  

  

Presentació de sol.licituds: 

 

Sol.lictud de la plaça a través de correu electrònic: seleccio@sjd-lleida.org fent referència 

al Nº de convocatòria C26/2018 

 

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de desembre del 2018.  

 

 

A Lleida, a 20 de novembre del 2018. 

mailto:seleccio@sjd-lleida.org

