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Annex I 
 

 

Bases de la convocatòria R8-2019 
 

 
Disposicions generals 

 
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació  convoca procés selectiu per a la 
provisió del lloc de treball d’administratiu/va, amb destinació a la Secretaria de 
Coordinació d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació. 
 
Requisits dels aspirants: els  aspirants hauran de  complir, els  requisits de  titulació 
especificats en relació a la plaça convocada. 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 

Denominació del lloc: Gestor d’activitats formatives 
Categoria professional: Oficial de segona 
Tipus de contracte: Contracte laboral 
Disponibilitat d’incorporació: Immediata 
Jornada: a temps complert, 5 dies la setmana incloent dissabtes i diumenges necessaris 
(rotatius). 
Horari: de 14,30 a 22 hores de dilluns a divendres i caps de setmana en funció dels 
horaris dels cursos, majoritàriament dissabtes matí. 
Salari: 20.500 euros anuals bruts 
 
Tasques 
 

 Atenció i comunicació amb l’alumnat, professorat, director i coordinador de les 
activitats acadèmiques. 

 Gestió administrativa de les activitats acadèmiques (preparació de materials i 
documentació per als alumnes, preparació de l’aulari, control enquestes de 
qualitat, etc.). 

 
Requisits dels aspirants 
 
Grau Superior 
Coneixements avançats de  Microsoft Office 
Coneixements bàsics de xarxes socials 
Català i castellà nivell C o equivalent 
Es valoraran altres idiomes 
 
 
Habilitats: (necessàries) 

 Treball en equip 
 Auto-organització 
 Capacitat de resolució 
 Flexibilitat 
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 Empatia 
 Actitud de servei 
 Ganes d’aprendre i confiança 

 
Procediment de selecció 
 
El procediment de selecció constarà de tres fases eliminatòries: 

 
Fase 1:  Valoració dels currículums aportats (fins a 3 punts). La puntuació mínima per 
passar a la Fase 2 és de 2 punts. 
 
Fase  2: Prova de coneixements, la prova s’ajustarà al contingut de la convocatòria, als 
coneixements específics requerits a l’aspirant i a les tasques que haurà de realitzar. Serà 
fixada pel tribunal i anirà dirigida a demostrar la capacitat i idoneïtat dels aspirants en 
relació amb el lloc de treball que es convoca (3 punts). La puntuació mínima per passar a 
la Fase 2 és de 2 punts. 
 
Fase 3: Entrevista. (fins a 4 punts) 
 
 
Presentació de solꞏlicituds 
 
Les persones interessades a participar en les proves que reuneixin els requisits per 
fer-ho han de presentar la solꞏlicitud corresponent i tota la documentació al registre de la 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona, Edifici Giroemprèn, C/ Pic de Peguera nº 11, 17003 (Girona), 
dirigides a la Direcció General de la Fundació, o bé a través del correu: 
economia.fundacioif@udg.edu  
 
La data límit de presentació de les solꞏlicituds serà el dia 10 de juny de 2019 
(inclòs). 
 
 
Documentació 
 

Els  aspirants,  per  a  poder  ser  admesos  a  la  convocatòria, han  de  presentar  la 
solꞏlicitud i la documentació requerida que s’especifica tot seguit: 
 

‐ Solꞏlicitud de participació en el procés selectiu (Annex II) 
‐ Fotocòpia de DNI/NIE/Passaport (vigent) 
‐ Fotocòpia de la titulació 
‐ Currículum 

 
Els aspirants que no presentin la documentació que s’exigeix per participar en el procés 
de selecció seran exclosos. 
 
 
Comissió de selecció 
 

La comissió de selecció esta formada per: 
 
Presidenta: Directora General de la FUdGIF  
Secretaria: Subdirectora de la FUdGIF  
Vocal: Secretari acadèmic de la FUdGIF 

 
A efectes de comunicacions i altres incidències, la comissió de selecció té la seva seu a: 
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Fundació privada UdG: Innovació i Formació 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Edifici Giroemprèn 
C/ Pic de Peguera nº 11 
17003 Girona. 

 
Llista de proposats 
 

En cap cas el nombre d’aspirants proposats per la comissió de selecció pot excedir del 
nombre de places objecte de la convocatòria. 

 
 
Publicació dels resultats 
 
La informació relativa als resultats del procés selectiu serà publicada al portal de 
transparència del web de la Fundació: https://www.fundacioudg.org/ca/p/seleccio‐i‐
promocio‐de‐personal.html 
 

 
 
Girona,  30  de maig de 2019 


