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CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
GRUP CINEMA, PROJECTE “Representacions del desig femení en el cinema
espanyol durant el franquisme: evolució gestual de l’actriu sota la coacció
censora”.
En el marc del projecte “Representacions del desig femení en el cinema espanyol
durant el franquisme: evolució gestual de l’actriu sota la coacció censora” es busca
la incorporació d’una persona en la figura de Personal de Suport a la Recerca per executar
tasques de coordinació científica i logística.
Funcions generals a desenvolupar:
- Suport en la coordinació logística del I Congrés "L'estrellat cinematogràfic a
Espanya: Actrius sota el franquisme" (maig 2021)
- Edició del disseny visual de la publicació de la pàgina web i dels cartells i/o fullets
publicitaris
- Suport i gestió de l’espai web del Congrés
- Suport en l’organització de les Jornades, específicament suport en l’àrea de
preparació i en el desenvolupament logístic de la part virtual.
- Gestió de la recepció d’abstracts
- Maquetació de la publicació de les actes online
Requisits de participació:
- Titulació universitària de nivell superior.
- Alt coneixement de llengua catalana, castellana i anglesa tant a nivell escrit com
oral.
Es valorarà:
- Titulació en Doctor de Comunicació
- Titulació que certifiqui el coneixement oral i escrit de català, castellà i anglès
- Experiència en coordinació de seminaris, jornades, congressos i/o projectes de
recerca finançats en convocatòries competitives
- Informàtica: domini d’entorn Office, domini de les xarxes socials, domini de la
gestió d’espais webs.
- Coneixements de disseny gràfic i experiència en gestió de comunitats digitals.
- Experiència com a Personal de Suport a la Recerca en projectes de recerca
competitius
- Experiència de treball en equip i coordinació logística de grups.
Dades de la plaça:
- Incorporació: 1 de setembre de 2020
- Categoria: Personal de Suport a la Recerca tipus 1
- Adscripció: Campus UPF Poblenou
- Durada prevista: 1 mes

-

Dedicació: jornada completa
Retribució bruta mensual aproximada: 2.815,30 Euros

Aquesta contractació està finançada pel Projecte I+D finançat pel Ministeri d'Economia,
Indústria i Competitivitat. REF: CSO2017-83083-P
Termini de presentació de les sol·licituds i contacte:
Les persones interessades han de presentar la següent documentació:
1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”).
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a:
 • L’adreça electrònica seleccio.comunicacio@upf.edu en l’assumpte el codi d’oferta
2020-CINEMA02 i adjuntant els documents indicats.
Data límit d’inscripció: 21.07.2020

