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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció Institut de Tècniques Energètiques 

Perfil genèric Personal Investigador Postdoctoral 

Tipologia contractual:  Obra i Servei               

Retribució bruta anual 21.613,52€/anuals (per jornada completa) 

Jornada   complet Data Inici:  1/11/2020      Data Fi: 30/10/2021     Durada prevista: 1 any 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte    

Informació del projecte   https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-
projects/ 

Codi   R-01980                                  Convocatòria  

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari que trobareu a 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal. 
Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la candidatura s’han de 
reportar al correu electrònic: concursos.psr@upc.edu 

 

Termini de presentació de sol·licituds 16 de novembre de 2020 

Procés de selecció El procés de selecció preveu, inicialment, una valoració curricular dels 
candidats/de les candidates. 

Convocatòria a la 
prova i/o entrevista 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes es 
realitzaran el dia 18 de novembre de  2020. La comunicació dels candidats/de 
les candidates preseleccionats/preseleccionades, el lloc i l’hora de realització es 
comunicarà mitjançant aquesta mateixa web. 
Les persones candidates han de tenir disponibilitat per dur a terme  la prova 
i/o entrevista mitjançant l’eina informàtica google-meet. 

RESULTAT FINAL  
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Requisits  
 

 
 Títol de doctorat.  

 
 

Descripció del lloc de treball  
 

Missió 

 Realitzar el desenvolupament d'instrumentació per a la quantificació del nivell 
de radioactivitat en terrenys mitjançant la realització de mesures experimentals 
“in situ” i simulacions per Monte Carlo amb PENELOPE. 

Funcions a desenvolupar 

 Realitzar la caracterització de detectors de radiacions ionitzants a traves de 
simulacions Monte Carlo amb PENELOPE i mesures en laboratoris de calibratge. 

 Resposta de detectors d'espectrometria gamma a diferents concentracions 
de radionucleidos naturals en terrenys.  

 Realització de mesures de camp i anàlisi de les dades obtingudes en mesures 
“in situ” amb detectors d'espectrometria gamma. 

 Realitzar l’estudi sobre la possible utilització de MANTIS per al disseny d'un 
equip de partícules alfa de manera remota. 

 Realitzar el disseny de fonts radioactives per a la seva utilització en la detecció 
de partícules alfa de manera remota mitjançant l'equip desenvolupat. 

 Participar en el desenvolupament del programari per a l'anàlisi de les dades 
recollides pel detector alfa remot instal·lat en un vehicle aeri no tripulat.  

 

Perfil Professional  
 

 
 Estudis            doctorado en el programa de Ingeniería Nuclear y de las     
                                Radiaciones Ionizantes de la UPC   
 Especialitat       

Coneixements  

 Radioactivitat ionitzant.  
 Radioactivitat ambiental 
 Radioactivitat ambiental presents en els sòls 
 Detectors de les radiacions ionitzants, cristalls de centellejo inorgànics i 

semiconductors. 
 Protecció radiològica. 
 Simulació mitjançant PENELOPE/penEasy. 
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 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

Competències Tècniques   

 Espectrometria gamma Desenvolupament i caracterització d'instrumentació 
per a la mesura de la radioactivitat de terrenys “in situ”. 

 Espectrometria gamma “in situ” aplicada a terrenys. 
 Calibratge d'instrumentació en Laboratori de calibratge gamma. 
 Utilització del programa de simulació Muntanya Carlo PENELOPE/penEasy. 
 Realització de mesures de l'activitat en terrenys “in situ”. 

Competències Organitzatives 

 Redacció d’informes tècnics . 

Competències Personals  

 Creativitat per solucionar problemes científics. 

Experiència Professional 

 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 
desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com 
industrial. 

 

 
Etapes de la carrera professional   Perfil de recerca 
(s’indica amb una creu l’opció seleccionada)   (s’indica amb una creu l’opció seleccionada) 

 
 Sense experiència prèvia  X Primera etapa 

 Etapa primerenca menys de 4 anys   Professional reconegut 

X Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 
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