CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC
SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC
AMB DESTINACIÓ A L’INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS
DE LA FACULTAT DE BIOCIÈNCIES

Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b
Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)
Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim
6 mesos, màxim 24 mesos)
Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels
Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

Referència :

96/2017

Codi projecte SUMMA: GE510514

Nom del projecte o conveni:
Línea de Investigación de Innovaciones Sociales para Economías Ecològicas Alternativas
OBJECTIU

La colaboración técnica en la promoción y difusión de la línea de investigació Economía Ecológica,
así como la redacción y revisión de artículos e informes
FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE (*)




Mantener la página web para el libro indefenseofdegrowth.com
Hacer el seguimiento de la estrategia de marketing de libro Indefenseofdegrowth.com



Colaborar en la revisión de artículos e informes en diferentes idiomes para su publicación .

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI



Título de grado de 240 créditos ECTS/título de master, preferentmente en el ámbito de las
ciéncias sociales o equivalente.



Se valorarà experiencia con la preparacion de pàgines web de proyectos de investigacion
Europeos



Conocimientos en el uso de lenguas de programacion como JavaScript, jQuery, NodeJs,
AngularJs, Ruby, Ruby on Rails, Git, Github.



Se valorarà experiencia en el uso de lenguas de programacion como JavaScript, jQuery,
NodeJs, AngularJs, Ruby, Ruby on Rails, Git, Github.



Se valorarà experiencia en trabajar como investigador en grupos de investigación.



A valorar dominio de técnicas de màrqueting



Dominio de diferentes canales de difusión de información

DURADA I JORNADA


La duración del contracto serà de 6 meses, del 1 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2017.



La jornada laboral se distribuirá de lunes a jueves, de 9 a les 14 horas y del 15 a las 18
horas y los viernes de 9 a 14.30h



Hores per setmana: 37,5

RETRIBUCIÓ
 Retribución bruta anual:31.924,08€ y mensual de : 2.660,34 €
(Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)
TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 Període de presentació: del 23 de marzo al 3 de abril de 2017.
 Lloc de presentació: ICTA – despacho Z/105
 Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae,
fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits
al·legats en el currículum.
PROCÉS DE SELECCIÓ
 El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves
teòriques, proves pràctiques i entrevistes
 La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

RESOLUCIÓ
 Òrgan competent per a la resolució: Responsable del projecte, G. Kallis
 Data prevista de resolució: 4 de abril de 2017

DATA DE PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA: 25 DE JULIO DE 2016

RESPONSABLE DEL PROJECTE
Signatura:

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

22 de marzo de 2017
Nom: Jordina Belmonte
Càrrec: Directora de l’ICTA

(*) Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a
projectes i convenis d’investigació de la UAB”.
D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves
dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la
Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

