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Codi: 046-01 

Plaça: Cap de la Unitat de Serveis de Suport a l’Escola de Doctorat 

Perfil: Cap 1B Nivell 1 

Destinació: Unitat de Serveis de Suport a l’Escola de Doctorat 

Resolució: 020_SDP-2022-1323/189 
 
 
Desenvolupament del procés de selecció: 
 
PRIMERA FASE 
 
El tribunal acorda els criteris de desenvolupament d’aquesta fase del concurs de la 
següent manera: 
 

 Trajectòria professional i competències professionals per al desenvolupament 

del lloc de treball, fins a un màxim de 8 punts 

 
Es valoraran d’acord amb els següents criteris i tenint present com a referència de 
l’experiència un període mínim de 2 anys: 
 
- Experiència en planificació i visió estratègica (direcció d’una unitat i plantejament de 

propostes de futur) 

Es valora amb un 25% de valoració respecte del criteri (fins a 2 punts) 
 
- Experiència en direcció, lideratge i coordinació de persones (d’un equip de treball de 

la unitat pròpiament i coordinació i treball amb altres persones i/o equips) 

Es valora amb un 25% de valoració respecte del criteri (fins a 2 punts) 
 
- Experiència en els àmbits de docència (doctorat) i recerca 

Es valora amb un 35% de valoració respecte del criteri (fins a 2,80 punts) 
 
- Idiomes: Anglès acreditat, a partir de nivell B2 segons el MERC (Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües) 

Es valora amb un 15% de valoració respecte del criteri (fins a 1,20 punts) 
 
 

 Motivació/expectatives i el projecte/visió desenvolupats referent a la plaça, 

fins a un màxim de 12 punts 

 
Es valoraran d’acord amb els següents criteris: 
 
- Motivació i expectatives, fins a 1 punt 

 
PROJECTE (fins a 11 punts): 
 

- Diagnosi i propostes, fins a un màxim de 2,5 punts 
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- Impacte, fins a 2,5 punts 

- Viabilitat, fins a 2 punts 

- Relacions, aliances i recursos, fins a 2 punts 

- Comunicació escrita i presentació formal del projecte, fins a 2 punts 

 

 Altres mèrits rellevants per a la plaça, fins a un màxim de 2 punts 

 
Es consideraran candidatures finalistes les que obtinguin com a mínim 14 punts en 
aquesta primera fase. 
  
 
 
Barcelona, 22 de juny de 2022 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
 


