
 
 

CONVOCATÒRIA PER A INCORPORAR PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI) A 

L’EQUIP DEL CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU (CDSJD) 

Convocatòria de  places de PDI titular per la formació universitària del CDSJD en l’àmbit de: 

✓ 4 Places PDI per l’àmbit de Ciències Bàsiques; anatomia, fisiologia, bioquímica, 

farmacologia, metodologia de la recerca i TICs i ciències psicosocials (Ref. CDSJD_99004) 

✓ 1 Plaça PDI per la formació obligatòria; ciències bàsiques d’infermeria i infermeria 

aplicada; Salut Pública, epidemiologia, demografia, antropologia i comunitària  (Ref. 

CDSJD_99005) 

 

▪ Funcions a desenvolupar  

- Gestionar la programació de les assignatures de l’àmbit de coneixement 

- Dissenyar i/o implementar el Pla Docent de les assignatures en l’àmbit de 

coneixement 

- Participar en les comissions del CDSJD 

- Totes aquelles altres actuacions que la Direcció li delegui pel bon funcionament del 

CDSJD 

 

▪ Requisits 

- Estar en possessió del títol de Diplomat/da o Graduat/a en qualsevol dels àmbits 

de Ciències de la Salut i/o Social  

- Experiència en docència universitària de més de dos anys  

- Estar en possessió del Nivell C de Català com preveu el decret 128/2010 (en el cas 

de no tenir l’acreditació s’estableix un període de 2 anys per assolir el nivell) 

 

▪ Mèrits a valorar 

- Estar en possessió del Grau de Doctor/a  

- Estar acreditat per l’AQU o l’ANECA 

- Competències en una tercera llengua 

- Experiència en gestió acadèmica de l’àmbit universitari 

- Altres mèrits d’interès pel lloc de treball 

 



 
 

 

▪ Característiques laborals 

- 4 places de PDI titular a jornada completa amb dedicació exclusiva (contracte 

indefinit) 

- 1 plaça de PDI titular a jornada plena del 50%  (contracte indefinit) 

- Horari de matí i tarda (37.5h/setmanals) 

- Incorporació: setembre del 2022 

- XXII Convenio Colectivo Estatal para los Centros de Educación Universitaria e 

Investigación 

 

▪ Procés de Selecció 

- Valoració del CV i mèrits aportats 

- Entrevista Personal 

 

▪ Lliurament de Documentació i Terminis 

- Des de la publicació de la convocatòria fins el 29 d’abril de 2022 

- Lliurar la documentació a campus.rrhh@sjd.edu.es especificant la referència de la 

convocatòria 

- Resolució de la convocatòria el 12 de maig de 2022 

 

 

Barcelona, 8 d’abril de 2022 
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