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TIPUS DE CONVOCATÒRIA
Professorat Docent i Investigador (PDI) titular del Campus Docent Sant Joan de Déu.

NOM DEL LLOC A COBRIR
Professor/a del Campus Docent Sant Joan de Déu en l’àmbit de Salut Pública, Salut
familiar i Comunitària, recerca i perspectiva de gènere.

FUNCIONS DEL LLOC A COBRIR
El professor/a s’incorporarà a l’equip docent de l’àmbit universitari del Campus Docent
Sant Joan de Déu en l’àrea de coneixements de la Salut Pública i Salut familiar i
Comunitària amb la mirada de la perspectiva de gènere. A la vegada estarà vinculat/da
a l’àmbit de recerca en la part de Promoció i Gestió de la Investigació del Campus.
Els tipus d’activitats a realitzar en l’àrea de recerca (50%), conjuntament amb la
Fundació de Recerca SJD són:


Promoció: fomentar i promoure la recerca a través d’activitats com la
representació de l’entitat en espais d’interès i en agències finançadores per a
establir aliances, identificar noves oportunitats de finançament.



Captació: presentar projectes a convocatòries determinades a partir d’una idea
amb potencial. Inclou activitats com la identificació de convocatòries
adequades als projectes identificats i suport al disseny i escriptura dels
projectes.



Execució: conèixer la normativa de l’entitat finançadora, realitzar el seguiment
del projecte i la correcta execució econòmica amb el nivell de qualitat i bones
pràctiques de la institució.

Els tipus d’activitats a realitzar en l’àrea de Salut Pública i Salut familiar i Comunitària
són (50%):


Gestionar la programació de les assignatures encomanades.



Coordinar amb la Cap d’estudis els criteris generals de programació i avaluació.
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Impartir els coneixements necessaris per complimentar el programa docent en aquelles
àrees encomanades: teoria, teoricopràctic, pràctic.



Participar en les comissions del Centre.



Totes aquelles altres actuacions que la Direcció li encarregui pel bon funcionament del
Centre.

REQUISITS


Ser Diplomat/da o graduat/da en àmbit de Ciències de la Salut.



Estar en possessió de formació màster en Ciències de la Salut



Estar en possessió d’un doctorat.



Competències en una tercera llengua: anglès

MÈRITS A VALORAR


Estar acreditat per l’AQU o l’ANECA.



Acreditar experiència docent de mes de dos anys en formació de pregrau,
postgraduada o continuada.



Tenir coneixements d’informàtica.



Acreditar experiència en les àrees de coneixement requerides.



Acreditar experiència en recerca.



Estar en possessió del nivell C de català.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL LLOC
Àrees de coneixement:
Salut Pública i Salut familiar i Comunitària.
Recerca.
Dedicació:
Contracte de 37,50 hores setmanals.
Segons XII CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN.

Data d’aprovació: 29 d’abril de 2009

Pàgina 2 de 3

Codi: S.1.1-01
CONVOCATÒRIA DE PLAÇA
Rev.: 02
DOCUMENTS A PRESENTAR
Currículum vitae simple. (No cal adjuntar acreditacions).

PROCÉS DE SELECCIÓ


Valoració del currículum vitae.



Entrevista personal si s’escau.

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI
Lliurament
Per correu postal o de forma presencial a partir del 15 de gener 2021 a:
Campus Docent Sant Joan de Déu.
C/Miret i Sans 10-16

08034Barcelona
Termini
El termini de presentació de currículums finalitza 22 de gener 2021.

Barcelona, 11 de gener 2021

Les dades del seu Currículum Vitae s’incorporen a la base de dades del Campus Docent Sant
Joan de Déu.
La resolució es farà pública en els terminis establerts.
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