Data de publicació de l’oferta: 17/09/2020

Denominació de l’oferta
PIPF_CIVIL2_2020:: Contracte predoctoral per a desenvolupar tasques de recerca i
de suport en a la docència en l'àrea de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra.

Descripció de tasques
L'àrea de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra desenvolupa una activitat intensa en els
àmbit de la docència i la recerca. En l'àmbit docent, l'àrea és responsable de la docència de
les matèries pròpies del programa de dret civil i d'altres matèries afins a les titulacions de
Dret, del doble grau en Dret i Economia o Administració i Direcció d'Empreses, dels graus
d'Economia, Administració i Direcció d'Empreses i International Business Economics i
Relacions Laborals. En l'àmbit de la recerca, els àmbits prioritaris són el dret patrimonial, amb
una especial dedicació als dret de contractes i de la responsabilitat extracontractual, i el dret
de família i de successions. Aquesta plaça es convoca per tal d'incorporar un candidat que:




Estigui en condicions de col·laborar amb les tasques docents als graus en els quals
l'àrea de dret civil hi té docència assignada.
Sigui estudiant de doctorat de la UPF amb un projecte de tesi relacionat amb les
àrees prioritàries de recerca de l'àrea de dret civil
Col·labori en la gestió de les activitats de recerca de l'àrea, de manera molt
assenyalada, en la gestió de la revista InDret i en els conferències i congressos que
organitzen regularment els professors de l'àrea de dret civil.

Institució que finança el contracte, títol i referència del projecte
Universitat Pompeu Fabra

Requisits dels candidats
Els candidats per tal d'optar a la plaça han de complir els següents requisits:
 Disposar d'un doble grau en Dret i Economia o Dret i Administració d'Empreses.
 Estar admès al programa de doctorat de dret de la Universitat Pompeu Fabra.
 Haver superat el màster d'accés a l'advocacia o un màster oficial equivalent, nacional
o estranger.



Disposar d'un domini suficient de la llengua anglesa que li permeti impartir docència
en aquella llengua.

Condicions del contracte
El/la candidat/a seleccionat/ada signarà 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 de
16.450,20€ aproximadament [segons taules retributives]. A canvi es compromet a
desenvolupar la docència prevista per aquest tipus de contractes.

Informació sobre el procés de selecció
Els candidats interessats en la plaça han d'aportar la següent informació:
 Curriculum Vitae
 Títols del grau i postgrau o certificat administratiu equivalent
 Expedient acadèmic del grau
 Expedient acadèmic dels estudis de postgrau
 Projecte de tesi doctoral amb el qual ha estat admès al programa de doctorat
 Certificats de coneixement d'idiomes estrangers
Els candidats han d’enviar la documentació per correu electrònic a carlos.gomez@upf.edu
amb còpia a rrhh.dret@upf.edu, indicant la següent referència: Ref. PIPF_CIVIL2_2020

Criteris de valoració dels candidats
La comissió avaluadora de les sol·licituds que s'hi presentin valorarà els mèrits d'acord amb
la següent ponderació:





Adequació del projecte de tesi amb les línies de recerca pròpies de l'àrea de dret
civil de la Universitat Pompeu Fabra i amb els projectes competitius que les
financen. (50%)
L'expedient acadèmic de grau i postgrau del candidat. (40%)
La seva experiència en l'àmbit acadèmic i la experiència professional prèvia (10%).

Data límit de presentació de sol·licituds: 27/09/2020

Data de publicació de la proposta de resolució: 07/10/2020

