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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

 

CONTRACTACIÓ DE TRES STAFF, A TEMPS PARCIAL A CÀRREC DEL 

PROJECTE  
 

 PROJECTE: FCT-18-13496. Semana Europea del código URV 2019: actitud STEM 

 
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  

Impartiran tallers de formació sobre Makey Makey per a estudiants i docents de primària en 

els propis centres educatius de tota la província i d’Arduino–S4a per a estudiants de 

secundària en el campus universitari de Tortosa. 

 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

Per a incidir en el paper de les dones en els estudis STEM hauran de ser preferiblement 

dones estudiants dels últims cursos o recent titulades dels: 

• Graus:  

✓ Enginyeria Informàtica 

✓ Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

✓ Enginyeria Elèctrica 

✓ Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions 

✓ Altres graus similars 

• Màsters en: 

✓ Tecnologia Educativa, d’E-learning i gestió del coneixement 

✓ Intel·ligència Artificial 

✓ Enginyeria Computacional i Matemàtica 

✓ Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial 

✓ Tecnologies del Vehicle Elèctric  

✓ Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i 

Formació Professional (preferiblement especialitat Tecnologia) 

✓ Altres màsters similars 

• Doctorands d’aquestes àrees de coneixement. 

 

 REQUISITS 

• Coneixements d’informàtica a nivell avançat i de robòtica. 

• Català i castellà nivell nadiu. 

• Aptituds per treballar en equip, amabilitat, dinamisme, adaptabilitat, responsabilitat i 

resolutivitat. 

• Competències comunicatives. 

• Carnet de conduir i cotxe propi per a traslladar-se als centres. 

 

 ES VALORARÀ 

• Experiència impartint tallers educatius tecnològics. 
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 CONDICIONS LABORALS 

• Dues persones realitzaran les activitats en les comarques del Tarragonès, Baix Camp, 

Baix Penedès i Alt Camp. 

• Una persona realitzarà les activitats en la ciutat de Tortosa i pobles propers a ella. 

• Tipus de jornada: a temps parcial (64% jornada. 24 h setmanals). 

• Contracte o’obra i servei. Grup 6 nivell 3 del Conveni d’oficinis i despatxos. 

• Durada 2 setmanes 

• Retribució: 297,95 euros bruts. 

• Incorporació: 7 d’octubre 2019. 

 

 

 ENVIAR CV   A/e:  annateresa.coll@fundacio.urv.cat; rrhh@fundacio.urv.cat  
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