Data de publicació de l’oferta: 12 de juliol del 2019

Denominació de l’oferta
Beca predoctoral PIPF Tipus 2. Dret Constitucional
Descripció de tasques
. Activitats de recerca conduents a la realització de la tesi doctoral
. Col·laboració en tasques docents de pràctiques
. Participació en l'organització de les activitats de recerca del Grup
. Gestió de la web del Grup
. Suport als investigadors sèniors del Grup

Institució que finança el contracte, títol i referència del projecte
UPF i AGAUR
Referencia de l‘ajut: 2017 SGR 549 – Grup de Recerca en Dret Constitucional,
Europeu i de la Integració Supranacional.
Requisits dels candidats
Ser estudiant de doctorat del Departament de Dret de la UPF.
Condicions del contracte
El candidat seleccionat signarà un contracte per un període d'un any entre el mes de
setembre de 2019 i el mateix mes de 2020. La dedicació serà exclusiva i a jornada
completa, amb un salari brut anual de 16.127 € aproximadament.

Informació sobre el procés de selecció
Els candidats hauran d'enviar un CV juntament amb una carta de motivació a la
següent adreça de correu electrònic: marcela.priego@upf.edu.
En l'assumpte del missatge s'indicarà la següent referència: PIPF_CONSTI1_2019
La comissió avaluadora estarà presidida pel Dr. Alejandro Saiz Arnaiz i s'integrarà, a
més, per la Dra. Aida Torres i la Dra. Elena Larrauri.

Criteris de valoració dels candidats
- El CV, amb especial referència a totes les activitats formatives realitzades, a més
del Grau en Dret (50%).
- Es valorarà, en particular, l'experiència docent en àmbits de coneixement similars
als que corresponen als membres del Grup de Recerca (30%).
- Es valorarà l'experiència professional en altres sectors jurídics, diferents de la
docència i la investigació (20%).
La comissió es reserva el dret a demanar als candidats certificació oficial dels mèrits
al·legats.
Data límit de presentació de sol·licituds: 1 d’agost del 2019

Data de publicació de la proposta de resolució: 30 d’agost del 2019

