
CONVOCATÒRIA DE VACANT 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Personal cientifico-tecnic per tallers i activitats experimentals de divulgació científica 

PROJECTE / GRUP INVESTIGACIÓ

URV Divulga 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

 Desenvolupament de noves activitats experimentals i divulgatives dels àmbits de química,

enginyeria i robòtica.

 Impartició d’activitats experimentals i divulgatives de l’àmbit STEM (ciència, tecnologia,

enginyeria i matemàtiques) amb alumnes de primària, secundària, professionals i públic adult en

diferents punts geogràfics.

 Preparació de materials experimentals, muntatge i desmuntatge d’activitats, ordre i neteja de

material i magatzem.

 Suport en la organització i gestió administrativa de projectes de divulgació STEM.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida)

Graduat/da en química i amb el títol de doctorat/da. 

REQUISITS 

 Domini lingüístic:

o Català: C2 o equivalent

o Anglès: B1 o equivalent

 Experiència demostrable en:

o desenvolupament de noves activitats experimentals dels àmbits de química, enginyeria o

robòtica per a estudiants de primàrio i/o secundària.

o impartició divulgació d’activitats experimentals i divulgatives de l’àmbit STEM per tot tipus de

públic en general.

 Carnet de conduir i vehicle propi.

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

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

 Degut a treballar amb menors caldrà el certificat d’absència d’antecedents de delictes de

naturalesa sexual.



 
 

 

ES VALORARÀ 

 Altres idiomes amb certificació 

 Formació complementària: Altres estudis reglats dins de l’àmbit STEM. 

 Habilitat per a les relacions personals. 

 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. 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: completa 
 Lloc físic de treball: Aula 110 de l’ETSEQ i Planta Pilot 3. Els tallers i activitats es realitzen en 

centres escolars, empreses i d’altres llocs de tota Catalunya. 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques 
 Categoria: Grup 1 
 Retribució: 1.914,68 € mensuals bruts 8 14 pagues) 
 Incorporació aproximada: tan aviat sigui possible 

 
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( indicar com es farà el procés i quins criteris de puntuació tindrà)   

 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:60 punts. Passaran a entrevista aquelles persones que tinguin més de 30 punts en aquest 

apartat. 
o Estudis: 20 punts 

o Domini lingüístic: 20 punts 

o Experiència: 20 punts. 

 Entrevista personal PUNTUACIÓ: 40 PUNTS 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Sr. Carles Lozano Romaguera, (Coordinador d’URV Divulga)  

 Vocal 1: Sra. Anna Teresa Coll Sández (Personal d’URV Divulga) 

SUPLENTS: 

 Sr. Víctor Molina Navas (Personal d’URV Divulga) 

 Sr. Francesc Díaz (Vicerector de Recerca i Planificació Científica) 

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 annateresa.coll@fundacio.urv.cat 

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV: 20 d’abril de 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. 

 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/
mailto:rrhh@fundacio.urv.cat

