
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

PERSONAL TÈCNIC DE PROJECTE 

NOM PROJECTE   

“VALORITZACIÓ DELS HIDROLITZATS DE LA PELLOFA D'ARRÒS DEL DELTA DEL'EBRE EN ÀCID FUROIC I 
BIOPLÀSTICS” 

“AVALUACIÓ DE TRACTAMENTS PER A L'ELIMINACIÓ DE MICROPLÀSTICS EN PLANTES DEPURADORES D'AIGÜES 
RESIDUALS” 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA  

Aportar solucions claus en ma per a problemes mediambientals i industrials dels sectors productius. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

La persona a contractar realitzarà tasques de tècnic de suport de recerca dins dels laboratoris de recerca 
del centre d’Innovació AMIC. S’encarregarà del bon funcionament de tot l’equipament científic, de la 
seguretat als laboratoris, de les compres d’equipaments, materials i reactius necessaris, del control de 
qualitat del grup, etc. 

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

• Técnic Superior en Química Ambiental  

REQUISITS  

 Domini en l’ús i manteniment d’equipaments de recerca (cromatografia, equip de porositat i 

microporositat, difracció de raig-X, microscòpia electrònica, TPR, TPO, TOC, equips de reacció 

a baixa i altra pressió, etc.) 

 Experiència mínima: 5 anys de gestió de laboratoris i ús d’equipament vari de recerca. 

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

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

ES VALORARÀ 

 Estar format en Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals 
 Habilitat per a les relacions personals. 
 Formació complementària:  
 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: completa  
 Lloc físic de treball: Laboratoris de recerca del centre d’innovació AMIC 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: Grup 3 nivell 1 

 Durada: 4 mesos inicialment 
 Retribució: 2.268,27€ bruts mensuals ( inclou pagues extres prorratejades) 
 Incorporació aproximada: 1 setembre 2022 

 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

• 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: Es valorarà els coneixements en Prevenció de Riscos Professionals; el 

coneixement en equipament en laboratoris de recerca; la seva experiència en gestió de 

laboratoris; experiència en la gestió de personal; experiència i coneixement en proveïdors 

d’equipaments i fungibles de laboratoris de recerca; coneixement de funcionament d’aquests 

equipaments; coneixements en sistemes de seguretat dins dels laboratoris, etc.. 

PUNTUACIÓ:70% 

 Entrevista personal: PUNTUACIÓ:30% 

 

 En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona  del gènere menys 
 representat en el grup de treball /departament /servei en el que s’incorpori. 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Sra. Magdalena Constantí Garriga (Professora del Departament d’Enginyeria 

Química ETSEQ) 

 Vocal 1: Sr. Francisco López Bonillo (Catedràtic d’Enginyeria Química ETSEQ) 

 

SUPLENTS: 

 Sra. Sandra Contreras Iglesias (Professora del Departament d’Enginyeria Química ETSEQ) 

 Sr. Francisco Medina Cabello (Responsable del Centre d’Innovació AMIC) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI)  

 



 
 

 

 

CANDIDATURES  

 

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/)  

 

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 09/07/2022 

 

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/

