
SERVEI DE RECURSOS HUMANS 

Convocatòria de places de personal investigador per el desenvolupament de projectes 
concrets de recerca científica o tècnica 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

Finançament de la plaça: 

Extern
Intern
Cofinançat

Temps parcial de: 

MODEL P 

V. 20-06-2022

Inv. Postdoctoral Inv. Ordinari/a Director/a d'Investigació

Tipus de contractació:

indefinit d'activitats científico-tècniques

durada determinada:

hores/setmana    Horari(temps parcial) 

Núm. d'Expedient (cal adjuntar document)

Dedicació: 

Temps complet 

Cost aproximat de la contractació: 

Fons del PRTR

Fons no competitius de la UE2   

Logos: 

Observacions:

Clàusules a incloure al contracte (clàusula de finançament, de publicitat, etc.): 

DADES DEL PROJECTE 

Títol del Projecte d’investigació: 

Núm.codi projecte:

Codi projecte UXXI:       Departament:   Data fi projecte (vigència):

Línia de recerca:

Investigador/a responsable:

Tècnic/a de gestió del projecte:

DADES DE LA CONTRACTACIÓ 

Categoria de la plaça:



SERVEI DE RECURSOS HUMANS 

Comissió evaluadora1: 

Titular Suplent

President/a:  

Vocal Secretari/ària: 

Vocal:  

,  de/d’  de 20 

L’investigador/s responsable/s VP Director/a departament VP  Vicerector/a de Personal   
Docent i Investigador 

Nom:     Nom: Nom:

Revisat i tramitat pel tècnic que gestiona el projecte (UGAD) 

Nom: 

1 Comissió formada per tres membres del professorat permanent doctor i del personal investigador de la URV d’àmbits afins al 
projecte. Al menys un dels membres ha de ser un professor/a permanent doctor i la resta ha de tenir la mateixa categoria o 
superior a la que correspon la plaça o categoria equivalent.
2  En aplicació de la disposició addicional desena de la llei 17/22 de 5 de setembre.

V.28-10-2022

DADES PER LA CONVOCATÒRIA

Objecte de la contractació (activitats vinculades a linies d'investigació o de serveis científico-tècnics):

data fi contracte durada del contracte

Perfil / mèrits a valorar:

Ubicació:

Previsió de la contractació: 

En cas de conflicte prioritzar: 

Organisme finançador: 
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