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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció Física 

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

Tipologia contractual  Obra i Servei                 Grup               2               CLT    J 

Retribució bruta anual 35.126,42€/anuals (per jornada completa) 

Jornada    Completa             Data Inici: 01/09/2020                       Data fi: 31/12/2020      

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte     2020_EDU COVID-19 Umbrella 

Informació del projecte https://nuclearengineering.masters.upc.edu/ca 

Codi   E-01549                                                        Tipus de projecte 

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 1 de setembre de 2020 

Composició del 
tribunal 

Representant unitat: Lluís Batet Miracle   

Suplent: Francisco Calviño Tavares 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal 

9 de setembre de 2020 a les 09:00 hores mitjançant l’eina Google Meet. 

Convocatòria a la 
prova i/o entrevista 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes es 
realitzaran el dia  de   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. 
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Requisits:   

 
 Titulació universitària de grau mitjà; Diplomatura (antiga titulació), Grau Universitari 

(nova titulació). 
 

Descripció del lloc de treball   

Missió 

 Donar suport en  activitats d’aprenentatge en línia. 

Funcions a desenvolupar 

 Planificar, preparar i lliurar mòduls d'ensenyament, utilitzant mètodes i materials 
adequats al grup i al contingut del mòdul / programa. 

 Gestionar i facilitar les activitats en línia i híbrides, complint amb les directrius 
universitàries establertes. 

 Facilitar la realització de les assignatures mitjançant el tipus adequat d’actuacions. 
basades en la pròpia formació i les aportacions del professorat del màster. 

 Moderar les sessions d’aula virtual o el treball en grup en línia. 
 Utilitzar una plataforma d’aprenentatge en línia per comunicar-se amb els estudiants. 
 Derivar problemes singulars al responsable del curs. 
 Supervisar els nivells de participació, fomentar la creació de comunitat en línia i 

proporcionar recomanacions sobre el millor enfocament sobre com augmentar el 
compromís. 

Perfil Professional   

 
 Estudis            Enginyeria  
 Especialitat    Enginyeria Nuclear        

Coneixements  

 Enginyeria Nuclear 
 Radioprotecció i impacte ambiental 
 Física nuclear 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

Competències Tècniques   

 Habilitats de comunicació visual per reunir text, imatges, vídeo i àudio. 
 Habilitats superior en maneig d’informàtica i programari. 
 Utilització de codis d’anàlisis termohidraulic, com ara RELAPS. 
 Planificació i organització del propi treball. 
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Competències Organitzatives 

 Planificació i organització del propi treball 

Competències Personals  

 Comunicació i habilitats interpersonals. 
 

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 

X Etapa primerenca menys de 4 anys   Professional reconegut 

 Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


