
 

 
 
 
PEJ2018 - Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 4 d’octubre de 2019 per la qual es 
convoca un concurs per a dotze contractacions temporals de Personal d’Administració i Serveis de 
finançament específic amb contracte en pràctiques 

 

Atesa la necessitat de desenvolupament de les tasques descrites a l'objecte del contracte que consta a 
l’annex 1 d’aquesta convocatòria. 

Atès el que disposen l’article 22 del VIè Conveni col·lectiu del PAS Laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes, l’article 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i la resta de 
normativa en allò que sigui de aplicació. 

D’acord amb el que estableix l’article 75 dels Estatuts de la UAB i la resolució de 7 de juliol de 2016 de 
delegació de signatura de determinades competències de la Rectora: 

RESOLC: 

1. Convocar un concurs per a dotze contractacions temporals de Personal d’Administració i Serveis 
de finançament específic amb contracte en pràctiques, d’acord amb la informació que consta a 
l’annex 1 d’aquesta resolució. 
 

2. Publicar aquesta convocatòria a la tauler d'anuncis electrònic de la UAB. 

3. Establir un termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, 
fins el 14 d’octubre, per a la presentació de sol·licituds en els termes establerts a l’annex 1 
d’aquesta resolució. 

 
 

Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, i, 
potestativament recurs de reposició davant de la rectora d’aquesta universitat, d’acord amb el que 
estableix la legislació vigent en matèria de procediment administratiu. 

 

 

 
La rectora 
per delegació de signatura 
 
 
 
 
 
Carles Gispert Pellicer 
Vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i Serveis per resolució 
de data 30 de setembre de 2019 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 4 d’octubre de 2019 
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

DADES GENERALS 

Col·lectiu  PAS Contracte en pràctiques  
 

Objecte PEJ2018-005183-A Servei de Miscroscòpia - LG3L  
Concessió d’ajudes, d’una durada de 2 anys, per a millorar la formació i 
ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seva 
contractació en pràctiques en universitats, organismes i entitats d’investigació 
del sector públic a la vegada que es reforcen les activitats d’investigació dels 
mateixos i el rendiment d’infraestructures, equipaments científico-tècnics, 
laboratoris o qualsevol instal∙lació o servei de caràcter general o d’ús comú de 
l’entitat, de caràcter científico-tècnic, o de gestió de la investigació. 

Aquesta actuació s’emmarca en el marc del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, amb recursos financers de la Iniciativa de Empleo Juvenil i del Fons 
Social Europeu pel període 2014-2020. 

Funcions  Preparació de mostres biològiques i materials per la seva observació en 
microscòpia electrònica. Maneig de l’ultramicròtom. 

Maneig dels microscopis SEM i TEM per poder donar suport tècnic i formació 
als usuaris. Creació de procediments normalitzats de treball. Gestió de residus. 

Es prestaran serveis a laboratori 

Òrgan finançador AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL 

Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020 

Referència  PEJ2018-005183-A 

Destinació Servei de Miscroscòpia 

Categoria Tècnic especialista de suport a la recerca (LG3L) 

Durada del 
contracte 

2 anys 

Dedicació 37,5 hores / setmana 
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Horari específic Dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 

Retribució anual 
bruta 
(sou sense quota 
patronal) 

1r any 17.738,66€ + 2n any 22.173,33€més la quantitat corresponent al Plus 
Campus i la resta de complements salarials que pertoquin 

 

 

 

ANNEX: DETALLS DE LA CONVOCATÒRIA 

REQUISITS CANDIDATS 

Estudis Formació professional de grau superior (FP2), 
cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o 
titulació equivalent. 

 

 

Requisits 
Resolució 
convocatòria PEJ2018 

Ser major de 16 anys i menor de 30 anys 

Estar inscrit al fitxer del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en el moment de la 
contractació 

Els tipificats pel contracte en pràctiques segons 
l’article 11 de, Real Decret Legislatiu 2/2015, 
pel que s’aprova l’estatut dels treballadors. 

 

 

Informàtica Maneig de programes d’anàlisi d’imatge  

 

Idiomes Anglès B2  

 

Altres requisits   Coneixements en microscòpia 

 

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=aa8aacd7f79b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f4ff1221f0783610VgnVCM1000001d04140a____
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=aa8aacd7f79b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f4ff1221f0783610VgnVCM1000001d04140a____
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#a11
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ANNEX: DETALLS DE LA CONVOCATÒRIA 

SELECCIÓ  

Termini de presentació de candidats 
(Número de dies naturals (computen 
dissabtes, diumenges i festius) que l’oferta 
estarà publicada perquè es presentin 
candidats. Mínim 4 dies naturals) 

10  dies naturals 

Fonts de reclutament: 
(llocs on es publicarà la convocatòria per 
obtenir candidats) 

Convocatòries UPAC 

Presentació de sol·licituds   
Inscripcions 

https://convocatoriesupac.uab.cat 

Euraxess 

Procés de selecció  
Detalleu els següents punts: 

 

 

 

1) Criteris de selecció ( criteris que es 
tindran en compte alhora d’avaluar 
els candidats, així com quin pes 
que es donarà en cadascun d’ells 
dins una escala de 100). 

Expedient acadèmic i experiència 
laboral són obligatoris i, 
addicionalment, es pot tenir en 
compte idiomes, entrevista més un 
tercer criteri lliure. 

Expedient acadèmic – 60 
- Grau de l'especialitat 60 

Idiomes – 40 
- Anglès c1 25, Anglès B2 15 

 

 

2) Nota mínima per superar el 
procés de selecció 

 

50 

3) Fases de selecció (s’ha de tenir 
present que si es du a terme més 
d’una fase caldrà detallar-ho a 
l’informe de selecció) 

 

Una única fase  curricular, i una segona fase d’entrevista, 
a no ser que, en aplicació de l’acord d’1 de febrer de 

https://convocatoriesupac.uab.cat/
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 2019, el tribunal proposi altres accions, proves i/o 
entrevistes a realitzar 

Tribunal 
Fernando Guerrero Rebollo 

Núria Barba Bosch 

Anna Morist Yagüe 
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