Data de publicació de l’oferta: 5 d’octubre

Denominació de l’oferta
 4 places de Personal de Suport a la Recerca a temps parcial a l’àrea de Criminologia
del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.

Descripció de tasques


Portar a terme treball de camp en centres penitenciaris



Portar a terme treball de camp en Jutjats



Coneixement de tècniques d’anàlisis qualitatives i quantitatives

Condicions del contracte


Contracte de Personal de Suport a la Recerca



Disponibilitat en horari diürn (matí i/o tarda): 10 hores dedicació setmanals



Inici del contracte 1 de novembre fins 31 desembre



La persona seleccionada rebrà un salari mensual d’acord amb les taules
retributives vigents establertes per la Universitat Pompeu Fabra

Institució que finança el contracte, títol i referència del projecte
RED DE EXCELENCIA "DESARROLLO DE UN MODELO CRIMINOLOGICO Y
EMPIRICO DE LA POLITICA CRIMINAL" DER2017-90552-REDT

Requisits dels candidats
Es valorarà:
● Ser graduat en criminologia o ciències afins
● Experiència en treball de camp vinculats a temàtiques criminològiques
● Estar en possessió d’un títol de màster en criminologia (o cursant el Màster de
Criminologia i Execució Penal).
● Fluïdesa en anglès
● Haver realitzat una estada en Universitats diferents d’on ha cursat el títol de Grau.

Informació sobre el procés de selecció
Cal enviar la documentació necessària (CV; i carta de motivació on s’expliqui la seva
experiència en investigacions criminològiques amb un màxim 2 folis), per correu electrònic
a
criminology.research@upf.edu, amb còpia a rrhh.dret@upf.edu indicant la següent
referència: PSR_CRIM2_2020
Les persones candidates finalistes seran entrevistades oralment el 16 d’octubre.

Criteris de valoració dels candidats
Descripció dels criteris de valoració i de la puntuació assignada a cadascun d’ells (sobre
un total de 100 punts).
● Ser graduat en criminologia o ciències socials (20 punts).
● Experiència en treball de camp vinculats a temàtiques criminològiques (30 punts).
● Estar en possessió d’un títol de màster en criminologia (25 punts).
● Cursant el Màster de Criminologia i Execució Penal (15 punts).
● Fluïdesa en angles (10 punts).
Data límit de presentació de sol·licituds: 15 d’octubre

Data de publicació de la proposta de resolució: 19 d’octubre

