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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Enginyeria electrònica 

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

Tipologia contractual:  Obra i Servei                 Grup:               2               CLT:    U 

Retribució bruta anual: 29.389,10€/anuals (per jornada completa) 

Jornada: 12   h./set.  Durada prevista: 3 mesos 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Selective Contacts and Active Layers for Energy Devices (SCALED)  “                             

Informació del projecte: https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/ 
PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/ 
Resolucion_de_concesion_PID2019.pdf 

Codi:         J-02676                                                  Convocatòria: Plan I+D (Retos y Excelencia) 

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: 

5 d’octubre  de 2020 

Composició del tribunal: Representant unitat:  Pablo R. Ortega Villasclaras          
Suplent: Cristóbal Voz Sánchez 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal: 

7 d’octubre  de 2020 a les 9:45  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 19 d’octubre 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  
 

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

(nova titulació). 
 

Descripció del lloc de treball  
 

Missió 

 Realitzar la caracterització de processos ALD i sputtering per la fabricació de cèl·lules 
solars i dispositius fotovoltaics  a la sala blanca.           

Funcions a desenvolupar 

 Realitzar el disseny i caracterització de processos per ALD i sputtering. Neteja d’oblies i 
preparació de mostres.                                  

 Prendre mesures elèctriques TLM i quatre puntes, mesures de temps de vida (QSS-PC), 
perfilometria, elipsometria.                                                          

 Elaborar informes tècnics i publicacions científiques relacionades amb les capes 
depositades.                                                                        

 

Perfil Professional  
 

 
 Estudis  Enginyeria Física o grau equivalent en electrònica 
 Especialitat   

Coneixements  

 Estat sòlid. 
 Instrumentació d’electrònica.  
 Nanotecnologia i materials avançats. 
 Física de dispositius electrònics. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

Competències Tècniques   

 Us d’equipament i realització  de processos de sala blanca: depòsits per evaporació en 
glovebox, sputtering y ALD, atacs químics i tècniques de neteja de oblees (RCA1&2, HF, 
...) i preparació de mostres (tall de oblies, vidres, etc.). 

 Caracterització elèctrica de motius tipus TLM i de quatre puntes. 
 Interpretació dels resultats aplicant tècniques de caracterització de materials: 

perfilometría, Elipsometria, mesura de temps de vida mitjançant QSS-PC. 
 Elaboració de documents científic-tècnic (exemple: projecte final de grau o equivalent). 
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Competències Organitzatives 

 Treball en equip. 

Competències Personals  

 Motivació personal i implicació en les tasques a realitzar. 
 Capacitat d’autoaprenentatge i treball personal. 

Experiència Professional 

 Laboratori de recerca de sala blanca i els seus protocols.                                                  
 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 

 
 
 
 
Entitats financiadores: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU, Agencia 
Estatal de Investigació (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER).  
(MCIU/AEI/FEDER, UE). 
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