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GUIA                                                                                                                  

SERVEI D’OCUPACIÓ PÚBLICA 

 

El CIDO és el Cercador d’Informació i Documentació Oficial de la Diputació de Barcelona 

que permet cercar i conèixer les convocatòries d’ocupació pública de tot el territori 

català.  

 

A continuació detallarem els passos per consultar les diferents convocatòries 

d’oposicions així com per donar d’alta el servei d’alertes d’ocupació pública: 

 

→ Com consultar les Convocatòries d’Oposicions 

 

Pas. 1: Accedir a la web del CIDO:  http://cido.diba.cat/ 

 

 

 

Pas 2: Clicar sobre el quadre “Oposicions” per carregar la pàgina de Cercador 

d’Oposicions, tal i com es pot veure a la següent imatge:    

 

 

http://cido.diba.cat/
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Pas 3: Dintre de l’Apartat “Oposicions”, podreu filtrar amb el cercador per diferents 

paràmetres:   

 

 

Per a cercar les oposicions relacionades amb els diferents àmbits de la Psicologia, una 

forma àgil és filtrar per “Estat” i “Matèria”: 

 

Si es filtra per “Estat”, s’han de seleccionar els estats següents “Pendent de 

Convocatòria”, “Pendent de termini” i “Termini Obert”, tal i com s’indica a la imatge 

següent:  
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Després s’ha de filtrar per “Matèria”, seleccionant “Psicologia. Pedagogia i Logopèdia” 

i seguidament prémer el botó “Aplica” com es pot veure a la següent imatge:  

 

 

NOTA: També es poden fer cerques per “Recursos Humans Organització”. 

“Qualitat i també per Serveis Socials. Cooperació Internacional”.  
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Un cop seleccionats els filtres “d’Estat” i “Matèria”, el cercador publica les 

convocatòries obertes o pendents d’apertura de l’àmbit de la Psicologia dels 

Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis, Diputació de Barcelona, Generalitat de 

Catalunya, etc...  

 

 

NOTA: Les convocatòries d’oposicions es poden publicar per cobrir places de personal laboral o  

personal funcionari.  

 

Pas 4: Per veure les característiques i el detall d’una oposició, s’ha de prémer sobre el 

link de la convocatòria tal i com apareix a la imatge:  
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La informació de la convocatòria que es pot consultar és la següent: 

 

 Places: Número de places que es convoquen a l’oposició.  

 Identificador: Número o codi que identifica la convocatòria. 

 Tipus de personal: Si la convocatòria és per cobrir personal laboral o funcionari. 

 Grup de titulació: El nivell de la titulació requerida per a l’oposició: 

o El Grup A fa referència als títols de doctor, de llicenciat, d’enginyer, d’arquitecte 
o equivalents.  

o El Grup B als títols d’enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, 
d’arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalents. 

o El  Grup C als títols de batxillerat, de formació professional de segon grau o 
equivalents. 

 Matèries: En aquest cas les matèries poden ser Psicologia, Pedagogia i Logopèdia. 

 Torn reservat: Número de places destinades a persones amb discapacitat. 

 Estat de la convocatòria: Estat en el que es troba la convocatòria ( si està pendent, amb 

termini obert o tancat, etc...). 

 

A la següent imatge es poden veure les dades d’una convocatòria en Estat pendent de 

la Generalitat de Catalunya:  
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→ Subscripció al CIDO “Cercador d’Informació i Documentació Oficial”  

 

Per fer seguiment d’una convocatòria determinada, l’usuari s’ha de registrar al CIDO.  

Pas 1: Per registrar-se, s’ha d’anar a la part superior dreta de la pantalla, i clicar la 

següent imatge  perquè aparegui la pantalla de registre:  

 

 

 

Pas 2: S’ha d’emplenar el següent formulari, acceptar la política de privacitat i prémer 

el botó “Guardar”:  
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Accedir des del propi usuari, permet poder veure el detall de l’oferta pública,   

descarregar les bases de cada convocatòria, les bases del temari, etc...  

 

Pas 3: Un cop realitzada la cerca de la convocatòria d’interès, s’ha de prémer el botó 

“Segueix” per poder fer seguiment de l’oposició:  

 

     


