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24361 - Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 15 de gener de 2019 per la
qual es convoca un concurs per a la contractació temporal de Personal d’Administració i
Serveis de finançament específic – Tècnic Especialista de Suport a la Recerca –, amb
destinació al Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.
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 la contractació temporal de Personal d’Administració i Serveis de
finançament específic -Tècnic Especialista de Suport a la Recerca-, 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 8 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució
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
Firmado digitalmente
por CPISR-1 C José
Aguilera Ávila
Fecha: 2019.01.31
11:30:02 +01'00'

José Aguilera Ávila
Vicerector de Personal d’Administració i Serveis
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 15 de gener de 2019
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ANNEX 1 de la Convocatòria de 15 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs per
a la contractació temporal de Personal d’Administració i Serveis de finançament específic Tècnic Especialista de Suport a la Recerca - , amb destinació al Departament d'Enginyeria
Química, Biològica i Ambiental.
REFERÈNCIA

24361

CATEGORIA

Tècnic Especialista de Suport a la Recerca

DESTINACIÓ

Escola d'Enginyeria Uab, Cerdanyola del Vallès

CONTRACTE

Per obra o servei determinat

PROJECTE /
CONVENI

Grup d'Enginyeria Cel.lular i Bioprocessos - Conveni amb Laboratoris
Esteve (Subprojecte 3): Optimització de vectors AAV9 en un sistema de
cèl.lules HEK 293 en suspenció en bioreactors.

CODI
FINANÇAMENT

CD613781

INVESTIGADOR
RESPONSABLE

Francesc Gòdia i Casablancas

OBJECTE DEL
CONTRACTE

•Realitzar les taques de suport assignades pel Director del projecte,
d’acord amb el pla de treball del mateix, i en col·laboració i coordinació
amb la resta de components del grup de treball.
•Seguir tots els protocols associats a la realització de les tasques
encomanades i aquells establerts de forma genèrica pel Departament
d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
•Complementació de la documentació tècnica associada a l’execució del
seu treball, per exemple registres • Participar en les reunions de
seguiment
•Dur a terme les tasques associades al mencionat suport de forma
satisfactòria

FUNCIONS
ESPECÍFIQUES

* Preparació de solucions, medis de cultiu i altres reactius.
* Esterilització de material.
* Donar suport en compres i gestió de material fungible.
* Suport a experiments de cultiu cel·lular i a experiments de purificació.
*Pressa de mostres i anàlisis.
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REQUISITS

Estudis
Tilulació de formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu
de grau mitjà, batxillerat o titulació equivalent en l'àmbit de la química.
Es valorarà Titulat/da Grau Biotecnologia
Es valorarà Titulat/da Grau Enginyeria Química
Es valorarà Titulat/da Grau Bioquímica
Idioma
Anglès B2 Avançat
Es valorarà experiència relacionada en:
Experiència Previa en purificació de Proteïnes
Experiència Previa en Cultiu Cel.lular
Altres requisits
* Capacitat de treball en equip
* Habilitats de Comunicació

DURADA

1 any prorrogable fins a la durada del conveni.

JORNADA

32,5 hores/setmana: De dilluns a divendres, de 9 a 16:30 hores

RETRIBUCIÓ
BRUTA ANUAL

22141,08

PROCÉS DE
SELECCIÓ

Expedient: 40%
Experiència prèvia: 40%
Entrevista: 20%
L’entrevista personal es realitzarà a aquells candidats/tes que hagin tingut
una valoració de 7 sobre 10 en l’avaluació del seu CV

PRESENTACIÓ DE
SOL.LICITUDS
(INSCRIPCIONS)

Persones vinculades a la UAB (estudiants, titulats, PAS, PDI):
https://nexus.uab.es/UAB/
Persones externes a la UAB:
https://nexus.uab.es/UAB/estu/mostrarAltaEstudiante.do
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