
 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A COBRIR UNA 
PLAÇA DE RESPONSABLE SAER (SERVEI ATENCIÓ 
ESPIRITUAL I RELIGIOSA) 
Es comunica que amb data d’avui, queda obert el termini per a la presentació de sol·licituds per la 
plaça següent: 

 

Formació 

Formació 
acadèmica  

Es requereix: 

Grau en ciències de la salut i/ Psicologia, TS, Educació 
social.../Antropologia/Filosofia/ Sociologia 

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

Formació no 
acadèmica 

En eines de relació d’ajuda 

En lideratge, gestió i organització 

En treball en equip 

Funcions del lloc RESPONSABLE SAER 

Missió Fer-se responsable del servei d’atenció espiritual de Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida. 

 

Funcions Establir les línies estratègiques del servei 

Coordinació amb els serveis assistencials de SJD TLleida per oferir  l’atenció espiritual als 
pacients i les famílies com a part de l’atenció integral. 

Coordinació amb el capellà i amb representats d’altres religions per oferir atenció religiosa 
als pacient i famílies que ho demanin. 

Lideratge del propi equip i dels voluntaris, si és el cas, que acompanyen la dimensió 
espiritual de les famílies  

Atenció directa espiritual als pacients hospitalitzats i les seves famílies  

Participació al Comitè d’ètica assistencial. 

Coordinar el Consell del SAER de SJD TLleida. 

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

Coordinació amb la persona referent de les diferents unitats de SJD TLleida 

Promoure investigació en l’àmbit de l’atenció espiritual 

Coordinació amb el grup provincial 

Jornada Parcial (50%).  Possibilitat de completar l’horari en un futur. 

Inici Setembre 2017 



 

 

 

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. 

Coneixement de la malaltia mental i la discapacitat 

Sensibilitat en temes de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

 
Altres requisits  

Flexibilitat d’horari 

Carnet de conduir 

Català i castellà parlat i escrit 

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

 

 
 
Presentació de sol·licituds:  
 
Sol·licitud de la plaça: a través del correu electrònic: seleccio@sjd-lleida.org fent 
referència al Nº convocatòria C37/2017.  

 
 
 
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 14 de Juliol del 2017. 
 
Almacelles, a  14 de  Juny  del 2017. 
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