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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

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

Tipologia contractual:  Contracte d’activitats cientificotècniques  
Grup:    2               CLT:    M 

Retribució bruta anual: 34.201,06 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada: completa  Durada prevista del finançament vinculat inicialment a la contractació:  
3 mesos                             Data Inici: 1/10/2022      

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)” - 2018 XARDI 
00016 / IU68-013944 

Informació del projecte: https://www.xartecsalut.com/ 

Codi: J-02705                                                           Convocatòria: XARXES R+D+I DE REFERÈNCIA                                                    
Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/835881 

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 setembre de 2022 

Composició del tribunal: Representant unitat: Alexandre Perera Lluna                                     
Suplent: Manel Gonzalez Piñero 
Representant del Servei de PDI: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del tribunal: 22 de setembre de 2022 a les 11:15 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 26 de setembre 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. 

 

https://www.xartecsalut.com/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/835881
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 

 Desenvolupar les activitats del projecte, fomentant sobretot la comunicació científica i 
promocionant les tecnologies i l’activitat R+D+I de la Xarxa. 

Funcions a desenvolupar 

 Fomentar la comunicació científica (interna i externa de la xarxa). 
 Promocionar les tecnologies i l’activitat científica dels grups. 
 Consolidar sinèrgies entre els grups de recerca participants, per impulsar nous 

projectes innovadors. 
 Donar suport en l'organització del hackató. 
 Ajudar en la realització del gran esdeveniment del projecte, el HeallthTech 2030. 
 Participar en la xarxa de projectes estratègics (H2020, Erasmus+, entre d’altres). 

 

PERFIL PROFESSIONAL  

 
 Estudis  Enginyeria Biociències 
 Especialitat   

Coneixements  

 Formació cientíco-tècnica en alguna de les àrees temàtiques de la Xartec Salut: 
Biomaterials, Biomecànica, Robòtica, Intel·ligència artificial, Machine learning, 
Tecnologies de la salut, etc 

 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 
 
Es valorarà:  
 
 Màster o Doctorat en l’especialitat. 

Competències Tècniques   
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Competències Organitzatives 

 Persona organitzada.  

Competències Funcionals 

 Treball en equip. 
 Capacitat d’organització i de gestió del temps. 
 Creativitat, curiositat i capacitat per solucionar problemes. 
 Habilitats comunicatives. 

Experiència Professional 

 En recerca específicament en el àmbit universitari i col·laboració amb empreses. 
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest projecte ha estat  cofinançat amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 

2014-2020. 
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