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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Estadística i Investigació Operativa 

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

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

Retribució bruta anual: 29.653,86 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada:    12 h./set.  Data Inici:  15/01/2022                    Data fi:  31/12/2022                      

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Ideai” 

Informació del projecte:  

Codi:    R-01883                                                         

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari  
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: 

 20 de desembre  de 2021 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat: Karina Gibert       Suplent: Javier Hernando 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal: 

 23 de  desembre   de 2021 a les 9 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 10  de gener  de  2022. 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   

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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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 difusió del centre, visibilitat i gestió de la web, servei de news, mail, llistes 
de distribució i xarxes socials 

Funcions a desenvolupar 

 Identificar oportunitats de finançament. 
 Col·laborar en  la redacció de propostes. 
 Realitzar el seguiment de tramitacions i en especial de propostes endegades i 

gestionades des del centre. 
 Generar valor afegit a les activitats del IDEAI. 
 Dur a terme relacions públiques i donar suport a accions de promoció del centre i 

organització d’actes interns i públics del centre. 
 Dinamitzar les col·laboracions dels investigadors IDEAI internament i la relació amb el 

context socioeconòmic immediat. 
 Realitzar les tasques administratives associades a les funcions descrites. 

 

Perfil Professional   

 
 Estudis Enginyeria informàtica, altres enginyeries, Estadística, Matemàtiques, Física, 

Economia 
 Especialitat   

 

Coneixements  

 Gestió de projectes de recerca 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

Competències Tècniques   

 Web. 
 Informàtica a nivell d’usuari. 
 Capacitat per a portar la comunicació externa i interna del centre. 
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Competències Organitzatives 

 Habilitats comunicatives a nivell oral i escrit. 

Competències Personals  

 Treball en equip. 
 Iniciativa personal. 

Experiència Professional 

 En divulgació de la tecnologia. 
 En Justificació de propostes i subvencions. 
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 
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