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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
TÈCNIC SUPORT DOCÈNCIA 

PROJECTE: Curs d’Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives i altres 
Entitats d'Economia Social (EES) 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES) 
• Revisió de materials didàctics. 
• Preparació de l’espai Moodle del curs amb els materials didàctics.  
• Creació de sales al Teams o similar, gravacions, generació informes de connectivitat. 
• Preparació de l’aula presencial cada dia del curs. Obrir-la i fer les connexions als 

dispositius abans de l’hora d’inici de la classe. 
• Seguiment de les assistències presencials i virtuals de l’alumnat.  
• Suport als docents a l’aula i en Moodle 
• Atenció a l’alumnat. 
• Participació amb l’equip en la gestió administrativa i acadèmica del curs 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

Persona amb coneixements d’informàtica i dels recursos educatius de la URV: 
plataforma Moodle, Teams, Adobe-connect prioritàriament. 
 

 REQUISITS (revisar i/o modificar) 
• Coneixements d’informàtica a nivell avançat. 
• Domini d’eines ofimàtiques: word, excel, Outlook  
• Us de navegadors i espais compartits 
• Català i castellà nivell nadiu. 
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat 

resolutivitat. 
• Competències comunicatives. 
• Experiència mínima demostrable. 
 

 ES VALORARÀ 
• Experiència en gestió administrativa i acadèmica de cursos subvencionats. 

 
 CONDICIONS LABORALS 
• Tipus de jornada: a temps parcial : 

• De 15 de març a 11 d’abril: 4 h setmana (10,67% jornada) 
• De 12 d’abril a 7 de juny: 9 h setmana (24% jornada) 
• De 8 de juny a 30 de juny : 4 h setmana (10,67% jornada) 

Les dates podrien variar en funció de l’inici del curs 
• Ubicació Física del lloc de treball: Teletreball 
• Contracte d’obra i servei determinat .  
• Salari: GRUP 3 NIVELL 1  Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya 

  
 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 8 de març 2021 

 
 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i pablo.gilgado@urv.cat  
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