Convocatòria d’una plaça d’Agregat de l’Oferta Pública d’Ocupació del
PDI de 2014
Acord núm.220/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la convocatòria
d’una plaça d’Agregat de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI de 2014
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CONVOCATÒRIA
D’UNA
PLAÇA
DE
PROFESSORAT
CORRESPONENT A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE 2014

AGREGAT

Antecedents
Mitjançant la resolució de 17 de juny de 2014, publicada en el DOGC de 20 de juny del
mateix any, es va donar publicitat a l’Oferta Pública d’Ocupació de personal Docent i
Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya corresponent a l’any 2014,
convalidant la resolució de 36/2014 de 17 de gener per la qual es convocaven els
processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador permanent
aprovats pels acords de Consell de Govern 155/2012 de 5 de novembre i 34/2013, de
15 de març.
Realitzats els concursos, mitjançant la resolució 46/2016, a proposta de la comissió
d’Apel·lació, no es va ratificar la proposta de contractació de la plaça identificada com
a UPC-AG-07 que com a conseqüència va restar vacant.
L’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’execució de les
Ofertes Públiques d’Ocupació haurà de desenvolupar-se en el termini màxim de tres
anys.
En exercici de les atribucions establertes en l’article 207 dels Estatuts de la UPC, amb
l’informe positiu de la Comissió de Personal i Acció Social, el Consell de Govern
ACORDA:
Tornar a convocar el concurs de provisió de la plaça UPC-AG-O7 de l’Oferta Pública
d’Ocupació de 2014, que va ser declarada vacant, amb el següent perfil:
Denominació: PDI laboral permanent
Categoria: Professorat Agregat
Dedicació: Temps Complet
Número plaça: 70007240
Unitat d’adscripció: Departament d’Òptica i Optometria
Unitat de vinculació: Facultat d’Òptica i Optometria
Àrea de coneixement: Òptica
Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques
Tasques a realitzar:
Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d’equips
docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i
elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades a les assignatures de contactologia
bàsica (Grau en Òptica i Optometria), tècniques i aspectes optomètrics
de la cirurgia ocular (Màster universitari en Òptica i Ciències de la Visió),
i direcció de Treballs finals del Grau en Òptica i Optometria i del Màster
en Òptica i Ciències de la Visió relacionats amb les lents de contacte,
pel·lícula llagrimal i segment anterior.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes,
relativa a línies de treball relacionades amb òptica aplicada a la clínica
optomètrica. Lents de contacte i segment anterior.
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Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària.
Relacions externes
El concurs es desenvoluparà d’acord amb el Reglament per a la selecció,
provisió i contractació de professorat Agregat aprovat per Acord del consell de
Govern 60/2015, de 23 de març.
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