CONVOCATORI
A PREMI

L'Hospital del Sagrat Cor en col·laboració amb la Fundació Vila Saborit, per destacar la
tradicional i important vinculació dels professionals a l’Hospital Universitari del Sagrat
Cor, convoca el

2º Premi a la Trajectòria Professional Hospital Universitari Sagrat Cor
2019
Tindrà tres modalitats i es lliurarà a una persona de l’estament d’infermeria, una altra
de l’estament mèdic i un nou premi d’altres categories, que hagin destacat en el
desenvolupament de la seva activitat professional a l'Hospital Universitari Sagrat Cor i
que estiguin en exercici actiu en el moment de la convocatòria del Premi.
Els candidats podran ser presentats i suggerits mitjançant el següent vincle CLIC AQUÍ
L’elecció es farà per separat en la modalitat d’Infermeria, Medicina i Altres Categories.
Ens els tres casos, per part de tots els membres del Jurat, es procedirà a un sistema de
successives votacions, en cada una de les quals s’exclourà la candidatura amb menys
vots. En cas d’empats el vot de la Presidència del Jurat serà diriment.
El Jurat estarà constituït per els següents participants o a qui delegin la Direcció
d'Infermeria/Gerència i de Medicina, un representant de la Fundació Vila Saborit, un
representant del cos facultatiu escollit per la Junta Facultativa, un representant del
personal d'Infermeria, un representant del Comitè d'Empresa, un representant de la
Associació Professional de Metges i Titulats Superiors, un representant de la publicació
Annals del Sagrat Cor i un representant d’altres categories. Les Direccions d’Infermeria
i Medicina – o persones delegades - s’alternaran en cada edició del premi en la
presidència del Jurat.
La composició del Jurat es farà publica i la seva decisió serà inapel·lable. No es donaran
a conèixer els resultats de les diferents votacions.
Els membres del jurat no podran participar com a candidats.
El premi es lliurarà en un acte que es celebrarà el 5 de Juliol de 2019 el més proper al
dia 6 de Juliol que va ser la inauguració del nou edifici.

