
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Personal Tècnic de projecte 

NOM PROJECTE   

EXPOSICIO ITINERANT PER A LA DIVULGACIO I SOCIALITZACIO DE LES DIRECTRIUS PER A LA 
REDACCIO DE PLANEJAMENT URBANISTIC DE L’AMBIT METROPOLITA DEL CAMP DE 
TARRAGONA (AMCT) T22262S 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA  

Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC) / Escola Tècnica d’Arquitectura de Reus 

En col·laboració amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Tasques de suport en la recerca, disseny i producció del material gràfic i audiovisual per a l’exposició 
itinerant que socialitzarà les Directrius de Planejament Urbanístic de l’AMCT. 

Entre aquestes tasques hi haurà la gestió de dades, la recerca històrica, l’elaboració de cartografies 
temàtiques, el registre de material audiovisual,  la col·laboració en el disseny del material i format 
expositiu, la composició gràfica de panells i el suport en els processos de muntatge i desmuntatge. 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA  

Grau en Arquitectura 

REQUISITS  

 Domini alt del següent programari: AutoCAD; Indesign; Illustrator; Premiere o alternatiu; 

 Experiència mínima de 6 mesos en projectes similars. 

ES VALORARÀ 

 Habilitat per a les relacions personals. 
 Experiència prèvia en projectes de museografia o edició de material audiovisual 

 Formació complementària: coneixement de SIG. 

 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. 

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

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

 

 

 

 



 
 

 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: parcial (15/h setmanals. 40% jornada) 
 Lloc físic de treball: Centre de Recerca Urbana del Camp. EAR-URV 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: GRUP 2 

 Durada inicial: 3 mesos 
 Retribució: 800€ mensuals bruts ( inclou pagues extres prorratejades) 
 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 els requisits indicats en el punt  perfil de la persona i requisits no passaran a la 
següent fase 
 
Valoració del CV PUNTUACIÓ : 70 

- Titulació (20 punts) 
- Domini alt del següent programari: AutoCAD; Indesign; Illustrator; Premiere o alternatiu; 

(25 punts) 
- Coneixement bàsic o avançat de SIG (5 punts) 
- Experiència mínima de 6 mesos en projectes similars (10 punts) 
- Experiència prèvia en projectes de museografia (10 punts) 

 
 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: . Josep Maria Solé (co-IP) 
 Vocal 1:  Francesc Santacana, (representant Departament de Territori) 

 
SUPLENTS: 
 

 Josep Maria Toldrà, (coordinador CRUC) 
 Arturo Frediani (co-IP) 

 
Amb el vistiplau de: 
Helena Fraga Gonzàlez ( Directora de gestió de la FURV) 
 

CANDIDATURES  

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

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 08/01/2023 

 

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/

