
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Investigador 

 

NOM PROJECTE: (Codi T22021S) EG - PRORROGA-EMO-2021-2 LOT 1: TREBALLS TECNICS DE 
CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I CALIBRATGE DE LA XARXA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA 
AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DECATALUNYA I DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO D'AQUESTA XARXA 

 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA: Unitat de Física Mèdica de la Facultat de Medicina. Xarxes de 
Vigilància radiològica ambiental i mesura de la concentració d’activitat en aire de radó 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Investigació, gestió i transferència associada als projectes de 
manteniment i anàlisis de dades relacionats amb les Xarxes de Vigilància radiològica ambiental en 
temps reals, als projectes de subministrament d’equips de mesura d’aquestes Xarxes, als projectes de 
formació d’especialistes que operen les Xarxes, i projectes relacionats amb el Laboratori de mesura de 
la concentració d’activitat en aire de radó 

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA: Doctor en física 

 

REQUISITS  

 Acreditació com a “Tècnic expert en protecció radiològica” 

 Acreditació com a ’”Operador d’instal·lacions de rajos X en diagnòstic mèdic” homologat pel 

Consejo de Seguridad Nuclear 

 Acreditació de, com a mínim, 2 sexennis de trams de recerca mitjançant el procediment 

d’Avaluació de l’activitat investigadora de la AQU o ANECA.  

 

ES VALORARÀ 

 Experiència prèvia en la gestió i la coordinació de grups d’investigació i transferència. 

 Experiència com a membre del Comitè Organitzador de congressos de l’especialitat. 

 Participació com a membre d’un Grup de recerca SGR 

 Docència universitària impartida (coordinació d’assignatures, desenvolupament de noves 

assignatures, etc) 

 Direcció de, tesis doctorals relacionades amb la física mèdica o la vigilància radiològica 

ambiental.  

 Investigador principal (IP) de, com a mínim, 5 projectes R+D+i i de transferència provinents de 

convocatòries públiques competitives, relacionats amb la física mèdica o la vigilància 

radiològica ambiental.  



 

 Autoria en patents d’equipament de mesura per a Xarxes de Vigilància Radiològica Ambiental 

 Acreditació del nivell de suficiència del català (nivell C) de la Secretaria de Política Lingüística o 

equivalent 

 Permís de conduir tipus B i vehicle propi 

 

 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: completa 
 Lloc físic de treball: A la Unitat de Física Mèdica de la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut de Reus 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: Grup 1 

 Durada inicial : 6 mesos 
 Retribució: 55.986,00 € anuals bruts 
 Incorporació aproximada: Immediata  
 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
El comitè de selecció participarà en totes les fases del procés de selecció que es detallen a continuació. 
 

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

 Valoració del CV: PUNTUACIÓ : 60/100 
 (Titulació requerida (10/100), Sexennis (10/100), Direcció tesis doctorals (10/100), Ip de projectes (20/100), publicacions (20/100), 

Patents (10/100))  
 Entrevista personal PUNTUACIÓ: 40/100 

 

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: Dr. Francesc Xavier Sureda Batlle (Cap del Departament de Ciències Mèdiques de la 

URV) 

 Vocal: Ana Méndez Soler, (Tècnica de RRHH de la FURV) 

SUPLENTS: 

 Conchi Aznarez, (Tècnica de RRHH de la FURV) 

 Francesc López (Director de Recursos de la FURV) 

 

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  03/11/2022 

 

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/

