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Grup III  
RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 
CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC O TÈCNICA DEL GRUP III, A TEMPS COMPLERT A CÀRREC 

DE PROJECTE  
 
PROJECTE: “Desenvolupament de vins escumosos de cítrics de baixa graduació alcohòlica 
procedents d’excedents de cítrics de les terres de l'Ebre” 

 
Aquest ajut està finançat per la Diputació de Tarragona en el marc del Conveni marc de 

col·laboració Diputació de Tarragona - Universitat Rovira i Virgili 2020-2023 

  
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES A REALITZAR): 

 

Realització de fermentacions de cítrics, primera i segona fermentació alcohòlica, així com 
gestionar i fer la caracterització fisicoquímica i sensorial dels productes obtinguts. 
 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

 
Enginyer Tècnic/Graduat en Enginyeria Química, Enologia, Química, Biotecnologia, i altres 
titulacions en Enginyeria o Ciències. 

 

 REQUISITS 

 

• Coneixement i experiència en processos de fermentació. 
• Coneixement i experiència en destil.lació. 
• Català i castellà 
• Experiència en tast. 

 

 ES VALORARÀ 

• Altres idiomes  
• Altres titulacions  
• Capacitat per treballar de forma autònoma i amb iniciativa 
 
 

 CONDICIONS LABORALS 

• Tipus de jornada: Completa 



  
 
 

15/10/2021                                      Conv_vacant_FURV                              Selecció de personal 

• Ubicació física del lloc de treball: DEQ Laboratori 324 i Mas dels Frares (Celler de 
la Facultat d’Enologia de la URV, Constanti) 

• Contracte d’obra i servei. Grup 3 nivell 1 
• Durada: 5 mesos 
• Retribució mensual: 1.869,79 bruts (12 pagues) 
• Previsió Incorporació: 1/11/2021 

 
 

    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ   
 

• Revisió de CV’s: Identificarà els CV’s aptes i no aptes tan segons la formació com dels requisits exigits. 
 

• Valoració del CV: 
o Formació (10%). Es puntuarà sobre 10 punts. 
o Requisits exigits (70%). Cada requisit es valorarà sobre 10 punts. 
o Valoració requisits addicionals (20%). Cada requisit es puntuarà sobre 10 punts. 
A la valoració dels Requisits exigits es farà la mitjana del quatre requisits, i a la valoració dels 
requisits addicionals es farà la mitjana dels tres requisits. La nota final serà la ponderació amb els 
percentatges indicats per la valoració del CV. La puntuació màxima serà de 30 punts. 

 
 

    COMITÈ DE SELECCIÓ  
 
 

• Sr. Nicolas Rozès, professor titular d’Universitat 
• Sr. Francisco López Bonillo, catedràtic d’Universitat 

SUPLENTS: 
 

• Sr. Francesc medina Cabello, catedràtic d’Universitat 
• Sr. Montserrat Poblet Icart, professora agregada 

 
Amb el vistiplau de: 

• Lourdes Jane  ( Directora CTTI) 

 

 ENVIAR CV   A/e: nicolasrozes@urv.cat, rrhh@fundacio.urv.cat 
 

 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 25/10/2021 
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