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DADES DE LA PLAÇA 

Unitat Organització d’Empreses 

Projecte “Gender Equality in Engineering Through Communication and 
Commitment (GEECCO)”                                  

Informació del projecte http://www.geecco-project.eu/about/       

Perfil genèric Tècnic/a de Grau Superior de Suport a la Recerca 

Grup  1 Contracte  Obra i Servei  

Retribució bruta anual 32.822,38 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada   5  h./set. Fins: 28/02/2021 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Procediment de presentació 
de candidatures:  

Les persones interessades haureu d’inscriure-us en el formulari “online” 
que trobareu a  aquest enllaç imprimir el resguard que rebreu a la adreça 
electrònica que ens hagueu indicat i presentar-lo en un registre públic de 
la UPC o en una oficina de correus mitjançant el procediment de “correu 
administratiu”. El resguard d’enviament, en el cas del correu 
administratiu, ens l’heu d’enviar escanejat a concursos.psr@upc.edu. 

Composició del tribunal Unitat:   Amaia Lusa García       Suplent:  Carme Martínez Costa 
UASLR: Lourdes Moreno de Francisco 
Comitè: Silvia Ecua 

CALENDARI  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

 24 de  febrer    de 2020 

Constitució del tribunal  27  de febrer    de 2020 a les  9:45hores a la sala de reunions del 
Servei de Personal, a la 3a. pl. de l’edifici Vèrtex. 

Convocatòria a la prova i/o 
entrevista 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes 
aquestes es realitzaran el dia 2 de març  de  2020. La comunicació 
dels candidats/de les candidates preseleccionats / 
preseleccionades, el lloc i l’hora de realització es comunicarà 
mitjançant aquesta mateixa web. 

RESULTAT FINAL   
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Requisits:  
 
 Titulació universitària superior; Llicenciatura  (antiga titulació), Grau 

Universitari (nova titulació), Màsters Universitaris oficials. 
 

Descripció del lloc de treball:  
 

Missió: 
 

 Donar suport en el marc de les activitats a desenvolupar en el projecte europeu 
GEECCO per part de la universitat pública UPC (Barcelona).  

 
Funcions a desenvolupar: 
  
 Recollir i realitzar l’anàlisi de dades i d’informació sobre els processos de 

selecció i avaluació del personal . 
 Participar en el disseny i implementació d’accions d’igualtat de gènere en el 

marc del projecte GEECCO i el pla d’igualtat de gènere a la UPC . 
 Participar en el disseny d’una guia per a evitar els biaixos de gènere en els 

processos d’avaluació del PDI . 
 Participar en la posada en marxa d’un programa de mentoria a la UPC . 
 Participar en el disseny de material per a la introducció de la perspectiva de 

gènere a la docència .     
 

 
 
Perfil Específic  
 
Especialitat:   Others (Gender Equality)     
Subespecialitat: Engineering                          
     
 
Coneixements:  
 
 Formació en àmbit STEM (Science, Technology, Engineering, Maths). 
 Coneixements i experiència en igualtat de gènere . 
 Processos de la Universitat Politècnica de Catalunya . 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
 
Competències Tècniques:  
 
 Anàlisi de dades i anàlisi i disseny de processos. 
 Ofimàtica 
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Competències Organitzatives: 

 Gestió del temps; treball en equip; negociació. 
 Compromís i capacitat de treball 

 
 
Es valorarà: 
  
 Màster i Doctorat 

 
 
Experiència en: 
 
 Experiència laboral en una institució d’educació superior de l’àmbit STEM. 

Experiència en el disseny i/o implantació de mesures per a la igualtat de gènere 
 
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   Primera etapa 
 Etapa primerenca menys de 4 anys  x Professional reconegut 
x Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 
 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 
 
 


