Data de publicació de l’oferta
07/02/2020

Denominació de l’oferta
Personal de Suport a la Recerca a temps complert en l’àrea Criminologia del Departament de
Dret de la Universitat Pompeu Fabra en el marc de la Red de Excelencia EmpiriC.

Descripció de tasques
Donar suport a les tasques de la Red de Excelencia EmpiriC. Concretament:
‐ Tasques de difusió i comunicació de les activitats i la producció acadèmica de la Red.
‐ Tasques administratives i de coordinació en l’elaboració de material acadèmic.
‐ Suport en l’organització del seminari internacional.
‐ Elaboració dels informes de seguiment i de l’informe final del projecte.
‐ Tasques de traducció de ponències.
Les habilitats requerides per aquestes tasques són:
‐ Competències específiques de coneixement en Criminologia.
‐ Competències en matèria de recerca acadèmica.
‐ Competències en matèria d’organització de seminaris.
‐ Competències de gestió de projectes de recerca.

Institució que finança el contracte, títol i referència del projecte
MINECO (MCIU‐AEI) – Red de Excelencia ‘Desarrollo de un modelo criminológico y empírico
de la política criminal – Acrónimo EmpiriC’ (DER2017‐90552‐REDT).

Requisits de les persones candidates
‐
‐
‐
‐
‐

Ser llicenciat/da o graduat/da en Criminologia (o en una disciplina afí).
Haver cursat un Màster en Criminologia.
Tenir experiència prèvia en investigació criminològica.
Tenir experiència prèvia en l’organització de seminaris, congressos o conferències.
Tenir coneixements avançats d’anglès.

Condicions del contracte
La persona seleccionada signarà un contracte de personal de suport a la recerca (PSR Grup 4
‐ Auxiliar de suport a la recerca) de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet.
El contracte tindrà una durada de 3 mesos [d’abril a juny de 2020].

La persona seleccionada rebrà un salari mensual d’acord amb la taula retributiva vigent
establerta per la Universitat Pompeu Fabra.

Informació sobre el procés de selecció
Per ser considerat/da, s’ha d’enviar la següent documentació a
criminology.research@upf.edu, indicant la següent referència: Ref. PSR_CRIM1_2020
‐
‐
‐

Curriculum vitae (màxim tres pàgines)
Expedient acadèmic (grau o llicenciatura i màster)
Carta de recomanació

Criteris de valoració
‐
‐
‐
‐

Expedient acadèmic (màxim 20 punts).
Experiència prèvia en investigació criminològica (màxim 30 punts).
Experiència prèvia en tasques de suport a la recerca en l’àmbit de criminologia (màxim
20 punts).
Experiència prèvia en tasques de suport a la gestió de projectes (màxim 30 punts).

Si ho considera oportú, la Comissió Avaluadora podrà convocar les persones candidates
perquè assisteixin a una entrevista personal. Les persones seleccionades poden ser
eventualment entrevistades en anglès per determinar el coneixement d'aquesta llengua.
La comissió avaluadora estarà formada per:
‐ Elena Larrauri (Catedràtica de Dret Penal i Criminologia)
‐ David Felip (Professor Titular de Dret Penal)
‐ Raquel Montaner (Professora agregada de Dret Penal)

Data límit de presentació de sol∙licituds
27/02/2020
Data de publicació de la proposta de resolució
02/03/2020

