Data de publicació de l’oferta: 21 de juny del 2018

Denominació de l’oferta
Contracte de personal investigador predoctoral en formació (PIPF) a temps complet per
treballar en el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

Descripció de tasques




Competències específiques de coneixement en Criminologia.
Capacitat per impartir sessions lectives i seminaris, en català, castellà i anglès, de
Criminologia.
Competències en matèria de recerca acadèmica i investigació empírica.

Requisits dels candidats





Ser estudiant de doctorat de la UPF durant la vigència del contracte.
Haver realitzat una estada de més de 3 mesos a l’estranger en els darrers 2 anys,
preferentment en motiu d’estudis de postgrau.
Coneixements avançats demostrables d’anglès.
Estar associat en alguns dels actuals equips d’Investigació del Departament de Dret
de la UPF.

Condicions del contracte
El candidat seleccionat firmarà un contracte a temps complet per un període d’un any
prorrogable fins a tres anualitats més, de setembre a setembre, amb un salari brut d’11.900
euros anuals durant els dos primers anys i de 12.800 euros anuals durant el tercer,
aproximadament.

Informació sobre el procés de selecció
Els candidats han d’enviar el seu CV i una carta de motivació per treballar al Grup de Recerca
de Criminologia i Sistema Penal de la UPF, a l’adreça de correu electrònic rrhh.dret@upf.edu,
indicant la següent referència: PIPF_CRIM1_2018
Els candidats podran ser cridats a una entrevista oral.

Criteris de valoració dels candidats
La valoració de les diferents candidatures respondrà als següents criteris (sobre un total de
100 punts):


Curriculum vitae (0-50 punts)



Haver participar o capacitat per participar en recerques empíriques criminològiques
(0-20 punts)



Sortides acadèmiques a institucions universitàries estrangeres de prestigi (0-10
punts)



Nivell avançat de coneixement d’angles (0-20 punts)

Data límit de presentació de sol·licituds: 11 de juliol de 2018

Data de publicació de la proposta de resolució: 18 de juliol de 2018

