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 Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.

Descripció de tasques
Donar suport a les tasques de recerca que dugui a terme el Grup de recerca.
Impartir un màxim de 60 hores de docència/curs acadèmic. La docència es podrà realitzar
en castellà o anglès.

Requisits dels candidats
●
●
●
●

Ser llicenciat/a o graduat/a en Dret.
Estar matriculat/a o haver estat admès/a al programa de Doctorat en Dret de la
Universitat Pompeu Fabra en el moment de la presentació de la candidatura.
Tenir experiència prèvia en investigació i docència en matèria de Dret Financer i
Tributari.
Tenir coneixements d’anglès.

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 hauran d’enviar la següent documentació a rrhh.dret@upf.edu, indicant la
següent referència: PIPF_FIN1_2018
-

Curriculum vitae actualitzat (màxim tres pàgines)
Projecte de recerca en els propers tres anys (màxim tres pàgines)

Criteris de valoració dels candidats
-

Expedient acadèmic (màxim 20 punts).

-

Experiència prèvia en investigació en Dret Financer i Tributari; es valorarà
especialment experiència en matèria de fiscalitat internacional (màxim 30 punts).
Adequació del projecte de recerca del candidat/a a les línies de recerca del Grup en
Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra (màxim 50 punts).

Si ho considera oportú, la Comissió Avaluadora podrà convocar els candidats perquè
assisteixin a una entrevista personal. La Comissió Avaluadora estarà formada per tres
professors/es a temps complet de la Universitat Pompeu Fabra:
- Antonia Agulló Agüero (Catedràtica de Dret Financer i Tributari)
- Ana Belén Macho Pérez (Professora Agregada de Dret Financer i Tributari)
- Ángel Rodrigo Hernández (Professor Titular de Dret Internacional Públic)

Data límit de presentació de sol·licituds
11 de juliol del 2018
Data de publicació de la proposta de resolució
18 de juliol del 2018

