MANUAL SELMED INSCRIURE’S
CONVOCATORIA
Registre
1 - Per registrar-se cal accedir a selmed.clinic.cat
2 - Fer click a “Entra”

3 - Prémer sobre la opció “Crea un compte nou”

4 - Emplenar les dades requerides del formulari seguint les indicacions d’aquest.

5 - Un cop emplenades prémer sobre el botó “Crea un compte nou”.

6 - Si el procés s’ha fer correctament, apareixerà un missatge de confirmació indicant que
s’ha enviat un email al compte de correu indicat.

7 - En aquest email rebut, hi ha un botó o un link, que serveixen per exactament el mateix,
confirmar el registre. Cal prémer o obrir el link.

7 - El navegador carregarà una vista on s’indica el procés de registre per a l’usuari indicat.
És d’un sol ús.

8 - El navegador us avisarà que s’ha d’establir contrasenya. Tanqueu el missatge i informeu
de la contrasenya seguint els criteris indicats.

9 - Un cop indicada la contrasenya, podeu repassar les vostres dades personals. Abans de
fer res, cal assegurar-se de arribar al final de la pàgina i “Desar” els canvis.

10 - Un cop fet, el navegador indicarà que s’han desat els canvis i tornareu, automàticament
a la pantalla d’inici. Amb la sessió oberta.

Cumplimentar el meu CV
1 - Per emplenar el vostre CV, cal que accediu al vostre perfil. Es pot fer desde el link
superior “El meu compte” o desde la opció “Accés al meu CV”.

2 - Accedireu al vostre perfil, on en primer terme veureu les vostres dades d’identificació i en
segon terme el vostre CV (fent scroll)

3 - Emplenar cada pas del formulari del CV amb les dades requerides. Els camps marcats
amb un asterisc vermell són obligatoris. Un cop emplenades les dades de cada pas, per
passar al següent cal prémer sobre “Següent” fins al darrer pas. Podeu guardar els canvis
sense confirmar-los per si falten dades o no és el definitiu amb el botó “Guardar esborrany”
durant tot el procés.

4 - Alguns camps que indiqueu, mostrarà emplenar informació adicional, ja sigui per afegir
documentació o per indicar altres dades.

5 - Un cop arribat al pas 8, podeu visualitzar en format esborrany les dades emplenades fins
al moment o guardar l’esborrany.

6 - A la pantalla de previsualització, veureu un missatge explicatiu on s’indica que per
finalitzar cal que “Envieu” el CV. Un cop fet es dóna per finalitzat el procés d’alta de CV.
Sempre podeu modificar les dades repetint el procés.

Inscriure't en una convocatòria
1 - Per inscriure’s en una convocatòria es fa desde el llistat de convocatòries, que és la
pàgina principal https://devselmed.clinic.cat/, prement sobre el botó “+ Inscriu-te”

2 - També es pot inscriure desde el detall de la convocatòria amb el botó “+ Inscriu-te”.

3 - En prémer a “+ Inscriu-te”, s’accedeix a la pantalla d’inscripció on es poden
expandir/contraure els diferents apartats de la pantalla prement sobre els títols de la secció
marcats amb (-) o (+) per davant. En cada apartat podeu modificar les dades relacionades
amb el link de la dreta.

4 - Heu d’aportar la experiencia en el camp indicat

5 - Heu d’aportar les cartes de recomanació al camp indicat

6 - Un cop omplerta la informació podeu desar la candidatura sense confirmar la inscripció
amb el botó “Desa” per més tard afegir altra documentació o aportar noves dades. O bé,
confirmar la candidatura amb el botó “Desar i inscriure’m”.

7 - Si heu desat la candidatura, sense confirmar la inscripció. Al llistat de convocatòries,
veureu les vostres candidatures marcades com “Pendent d’enviar”. Per confirmar, heu de
prémer sobre “Modificar candidatura”, on accedireu a la candidatura.

8 - Si heu desat la candidatura, sense confirmar la inscripció. A la candidatura, podeu
modificar les dades amb el botó “Edita” o confirmar la inscripció amb el botó “Inscriure’m”.

9 - En inscriure’s a una convocatoria, apareix un missatge de confirmació, cal prémer a
“Confirma” per tal de validar la inscripció.

10 - Un cop inscrit, al llistat de convocatòries, les convocatòries on s’és inscrit apareixen
marcades amb el “flag” “Inscrit” i es pot cancel·lar la inscripció prement sobre el botó
“Renunciar”.

11 - Per veure les convocatòries on s’ha inscrit es pot fer amb el link superior “Les meves
convocatòries”. On apareixerà un llistat amb les convocatòries i el estat d’aquestes.

