Convocatòria
de plaça
Per cobrir una plaça temporal al departament de pràctiques de la Facultat
de Ciències de la Salut Blanquerna
Atès que resta per cobrir la plaça de referència al departament de pràctiques, es convoca la
plaça corresponent (RegConPlaPAS2223n001), segons acord de l’Equip Deganal de la
Facultat (RegActaEDe202223n002) i d’acord amb les següents bases:

1. SERVEI

 Departament de Pràctiques de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
(Padilla, 326-332).
2. TASQUES A DESENVOLUPAR

 Gestió administrativa de les pràctiques del Grau en Farmàcia
 Elaboració de certificats per als tutors acadèmics
 Suport administratiu en el desplegament de la signatura electrònica dels
annexos de pràctiques i bases de dades vinculades a les pràctiques

 Totes aquelles que siguin inherents al lloc de treball
3. HORARIS I CALENDARI

 Jornada laboral de dilluns a divendres, de 20h setmanals.
 Incorporació immediata.
4. CRITERIS DE SELECCIÓ

 Requisits imprescindibles d’accés:
o

Cicle Formatiu de Grau Mig. Família professional administració i gestió.

o

Nivell C1 de català acreditable.

 Es valoraran altres aspectes amb la següent priorització:
o

Estar cursant Cicle Formatiu de Grau Superior. Família professional
administració i gestió

o

Habilitats ofimàtiques: Excel, Access, Word, Powerpoint

o

Idiomes: anglès i/o francès o altres títols que avalin el coneixement de llengües

o

Experiència en la utilització de l’aplicatiu informàtic SIGMA
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o

Bona capacitat de comunicació, bon tracte social, discreció, responsabilitat i
capacitat de treball en equip

o

Capacitat organitzativa, esperit crític i motivació per la feina d’oficina

5. MODALITAT CONTRACTUAL
S’adequarà a l’establert en el II Conveni Col·lectiu de Treball de la Fundació Blanquerna.

6. TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA

 La convocatòria s’obre el 7 de setembre de i finalitza el 15 de setembre.

7. SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES

 El Comitè de selecció de la plaça convocada tindrà en compte els criteris
especificats en el punt 4 de la convocatòria per tal d’establir les persones que
passaran a la fase d’entrevistes.

 Les persones interessades seran informades en tot moment de l’estat del
procediment de selecció.

 El procediment de selecció de PAS es realitzarà d’acord amb els protocols de
qualitat establerts al centre.

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

 La resolució final d’adjudicació es coneixerà en el termini de 10 dies hàbils des del

tancament de la convocatòria, i es comunicarà a les persones que hagin estat
entrevistades l’ordre de prelació establert. El candidat o candidata finalment escollit
haurà de confirmar per escrit, en un termini màxim de 5 dies, l’acceptació de la
plaça assignada.

Barcelona, 7 de setembre de 2022

Les persones interessades poden fer arribar els currículums a la Sra. Paula Miracle, Secretària
de Deganat paulam@blanquerna.url.edu, indicant la referencia Pràctiques abans del 16 de
setembre de 2022.

