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CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A DE PROJECTE
COMUNITAT RIS3CAT MEDIA
La Comunitat RIS3CAT Media, en el marc del projecte Model EDvidence: un sistema de
gestió per a les noves demandes del canvi educatiu i del coneixement (EDvidence), busca la
incorporació de 1 Tècnic/a de Projecte per executar tasques científiques del projecte.
El projecte té com a objectiu crear el Model EDvidence dedicat a desenvolupar una
metodologia inèdita que intervingui en els processos d'innovació i organització d'empreses
en actiu i, també, de futures empreses orientades al canvi pedagògic i a la democratització
del coneixement. EDvidence portarà a la pràctica un nou model d’incubació i acceleració
d’empreses educatives (SpreadEDs) a partir d’una selecció de pilots. Aquest model de
desenvolupament d’empreses parteix d’un programa formatiu a les empreses a través de
processos iteratius de recerca aplicada i testeig real.
A continuació es descriuen les funcions generals de la plaça i les específiques. Els interessats
s’hauran d’adreçar seguint el procediment que s’indica a “terminis de presentació de les
sol·licituds i contacte”.

Funcions generals a desenvolupar
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Integrar-se en l’equip del projecte format per empreses i la universitat.
Coordinació de tota la comunicació del projecte.
Gestió de la plataforma de formació.
Execució de les tasques de community manager i gestor de continguts en xarxes per
a la validació i el retorn.
Creador de les identitats digitals pertinents en aquesta fase del procés.
Suport en el management dels continguts pedagògics per als pilots/Spread-Eds en la
fase de validació i retorn.
Promoció de la creació de xarxa de continguts.
Recollida de dades del testeig final.
Elaboració d’informes de recerca.

Competències específiques de la plaça de tècnic:
● Es valoraran els seus coneixements en els àmbits de les Ciències Socials, en concret en
Ciències de l’Educació, en Tecnologia educativa o en Humanitats.
● Es valorarà la seva experiència i coneixements en comunicació, divulgació científica,
projectes de recerca i dinamització en el desenvolupament de processos i resultats
acadèmics.
● Treball en equip, eficàcia i rigor.

Requisits de participació
● Titulació universitària de nivell grau mig o superior. Es valorarà formació de postgrau
(preferentment màster) en els àmbits indicats.
● Coneixements de llengua catalana a nivell de suficiència (C1-MCER, Marc Comú
Europeu de Referència)
● Informàtica: Domini de l’entorn Office , Excel imprescindible així com coneixement de
les noves tecnologies.
Dades de les places
o Incorporació: immediata.
o Durada prevista: 12 mesos.
o Jornada parcial de 30 hores/setmanals
o Categoria: Tècnic mig de recerca, grup 2
o Retribució bruta anual: 25.337,43 €
o Adscripció: Campus UPF Poblenou.
Aquesta contractació està finançada per l’ajut “EDvidence” (Referencia COMRDI18-1-0013)
finançada per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa – ACCIÓ (Generalitat de
Catalunya)

Terminis 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
COMRDI18-1-0013/02 i adjuntant els documents indicats.
El termini per a les inscripcions finalitza el proper 9 d’abril del 2021.

