
 
 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

PERSONAL INVESTIGADOR ( 2 vacants) 

NOM PROJECTE    

Impact of the Barnahus model on protecting the rights of children victims of sexual abuse in the criminal 
justice system 

GRUP O LÍNEA  RECERCA  

Grup de Recerca en Territori, Ciutadania i Sostenibilitat 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Les tasques encomanades tindran relació amb els objectius del projecte i l’elaboració dels productes 
que n’han de resultar. Per aquest motiu les tasques consistiran en :  

- Elaboració del qüestionari per a la detecció de propostes a nivell internacional, recepció de 
respostes, anàlisi i participació en l’elaboració d’informe  

- Recerca bibliogràfica 
- Revisió d’expedients judicials complets, consignació de la informació en les fitxes ad hoc i trasllat 

de la informació al programari informàtic per al tractament estadístic.  
- Participació en la discussió de resultats, elaboració de conclusions i redacció dels informes de 

seguiment i finals 

- Preparació i dinamització de les activitats d’intercanvi amb professionals 

- Participació en la gestió del projecte 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

Grau o llicenciatura en Dret.  

REQUISITS  

 Experiència en l’àmbit de l’advocacia  

 Experiència en l’àmbit de la recerca en especial en la protecció jurídica de menors d’edat  

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

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

ES VALORARÀ 

 Màster en Sistema de Justícia penal i/o Màster d’Advocacia 

 Expedient acadèmic 

 Capacitat per treballar amb documents jurídics 

 Experiència en l’àmbit de l’advocacia 

 Experiència en projectes de recerca relacionats amb la protecció de menors d’edat.  

 L’idioma del projecte és l’anglès i per tant es requereix un nivel adequat oral i escrit. Es valorarà 
també el coneixement d’altres idiomes. 

 Experiència laboral en l’àmbit de l’advocacia 

 Capacitat per treballar amb documents jurídics 

 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. 

 Possibilitat de treballar presencialment i a distància (teletreball) 

CONDICIONS LABORALS  
 Tipus de jornada: temps parcial: 21,75h/setm (58% jornada) 
 Lloc físic de treball: Facultat de Ciències jurídiques URV.  
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis  de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: GRUP 1 

 Durada: 18 mesos 
 Retribució:1.295,61€ bruts mensuals ( inclou pagues extres prorratejades) 
 Incorporació aproximada: 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 PUNTUACIÓ : 50 

Grau Dret: fins a 20 punts segons expedient acadèmic 

Màster SJP o MA o experiència advocacia min. 5a:  fins a 20 punts 

Anglès: fins a 5 punts 

Experiència laboral en l’àmbit de l’advocacia: fins a 5 punts 

 Entrevista personal PUNTUACIÓ: 50 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Núria Torres Rosell ( Prof. Agregada Dret penal URV)  
 Vocal 1: Elisabet Cerrato Guri (Prof. Agregada Dret processal URV)  
  
 SUPLENTS:  
 Víctor Merino Sancho ( Prof. Agregat Filosofia del Dret URV)  
 Roser Casanova Martí (Prof. Dret Processal URV)  
 

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 14/07/2022 

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/

