Títol de l'oferta: ajut per a la incorporació d’un assistent de recerca per a la Càtedra UPFIdeograma de Comunicació Política i Democràcia.
Descripció de la plaça: es necessita assistent de recerca per desenvolupar les següents
tasques:
Col·laboració en les recerques desenvolupades en el marc de la Càtedra
Gestió de la web i les xarxes socials de la Càtedra
Redacció d’informes sobre les activitats de la Càtedra
Suport en l’organització d’esdeveniments
Atenció al públic
Assistència a reunions de treball i preparació de materials
Assistència al director i al coordinador de la Càtedra
Perfil investigador/a: Assistent de Recerca
Requisits:
Nivell educatiu requerit: Ser estudiant de màster o doctorat de la UPF durant el curs
acadèmic 2018-19 de la UPF. En cas de doctorands, pot ser de qualsevol curs).
Els candidats/es estranger/es han de tenir el NIE (Número d’Identitat d’Estranger) en
vigor en el moment de l’aplicació a l’oferta
Criteris de selecció (%)
Idiomes (10%)
Coneixements Superiors de Llengua Castellana
Coneixements de Llengua Catalana: certificat de nivell de suficiència de Català (C1)
Coneixements Mitjans de llengua anglesa: acreditació nivell B2.2 d’anglès
Curriculum Vitae (45%) Es valoraran:
Els coneixements de gestió de xarxes socials i de disseny i gestió web (10%)
La recerca realitzada i publicacions acadèmiques (15%)
L’experiència professional, publicacions especialitzades i formació en comunicació
política, institucional i social (20%).
Entrevista personal (15%)
Nota de l’expedient de Grau o Llicenciatura (30%).
Durada: temporal. 1 any de durada, prorrogable si és el cas

Jornada de treball: a temps parcial
Hores per setmana: 20 hores a la setmana
Sou brut: 700 euros bruts/mes
Lloc de treball: Universitat Pompeu Fabra. Campus del Poblenou
Data prevista d'inici del treball: 3 de desembre de 2018
Com inscriure’s:
Cal complimentar la sol·licitud d’aplicació a l’oferta, adjuntant la següent documentació:
 Curriculum Vitae
 En cas d’estudiant de Màster: matrícula del curs acadèmic 2018-19
 En cas d’estudiant de Doctorat: matrícula del curs acadèmic 2018-19,
independentment d’estar a 1r, 2n, 3r, 4rt.
 Original o fotocòpia compulsada Certificat oficial nivell B2.2 anglès
 Original o fotocòpia compulsada Certificat de nivell de Suficiència de Català (C1)
La sol·licitud i la documentació s’ha de presentar a la secretaria de l’UGA de Comunicació
(despatx 52.407)
Horari: de dilluns a dijous de 10.00h- 13.00h i de 16.00-17.00h
Divendres, de 10.00-13.00h
Persona de contacte: Rosa Maria Pardo.
Data d’inscripció: del 9 de novembre al 19 de novembre (ambdós inclosos)
Data límit d'inscripció: 19 de novembre de 2018 a les 17.00h
Composició del tribunal:
Reinald Besalú, UPF
Carles Pont, UPF
Edgard Rovira, Ideograma
Dades de contacte de l’organització contractant: Montse Palau (montse.palau@upf.edu)
Procés de selecció: Us informem que atès que el procés de selecció de l'ajut per a la

incorporació d’un assistent de recerca per a la Càtedra UPF-Ideograma de Comunicació
Política i Democràcia està encara en procés, el resultat definitiu de la selecció
apareixerà publicat en breu a través del web.

.

