
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Auxiliar Recerca 

PROJECTE  

Fets Urbans (T21229S) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Tasques de gestió d’informació i edició d’imatges i textos. 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

Batxillerat 

REQUISITS  

 Haver superat, com a mínim, ¾ dels crèdits d’arquitectura 

 Domini dels programes d’edició (Indesign, Illustrator, Photosop) i dibuix (AutoCAD). 

 Experiència mínima demostrable de dos anys en treballs de despatx o recerca. 

 Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, 

amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. 

ES VALORARÀ 

 Habilitat per a les relacions personals. 

 Formació complementària en la disciplina de la història, l’arquitectura o l’urbanisme.  

 Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

 Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

 Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats. 

 Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), segons 

les necessitats del servei. 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: 66,67% jornada. 25 h setmana 
 Lloc físic de treball: Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC). Taller 1.5 EAR (URV) 
 Contracte: Obra o Servei Determinat. 
 Categoria: GRUP 6 NIVELL 3 

 Durada: 3 mesos 
 Retribució: 821,83 ( inclou pagues extres prorratejades) 
 Incorporació aproximada: 01/03/2022 apx 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIO   
 

 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits 
indicats en el punt  perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase 
 

 Valoració del CV PUNTUACIÓ : 40 

 Entrevista personal  PUNTUACIÓ: 60 

 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: . Jordi Sardà Ferran, (Coordinador CRUC i co-IP Fets Urbans) 

 Vocal 1:  Josep Maria Solé Gras, (co-IP Fets Urbans) 

SUPLENTS: 

 

 Josep Maria Toldrà Domingo, (investigador CRUC) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI)  
CANDIDATURES  

 El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal 

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/) 
o directament als correus rrhh@fundacio.urv.cat i josepmaria.sole@urv.cat 

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  

15/02/2022 
COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 
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