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ANUNCI DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL
CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS
PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT
Ref. T301/2021

Objectiu:
El candidat o la candidata s’integrarà en l’àrea de Demografia Històrica del CED per donar suport a les
tasques d’explotació i anàlisi estadística de les bases de dades individuals creades en el marc del projecte:
Condicionantes demográficos de la desigualdad económica, una aproximación histórica (Siglos XVIII-XX).
RTI2018-095533-B-I00 .

Funcions principals:
1) Estimar la desigualtat socioeconòmica a llarg termini.
2) Realitzar la modelitzacó de la desigualtat socioeconòmica segons el comportament demogràfic.
3) Participar en la redacció dels resultats.

Es demana:
Formació prèvia:
Títol de grau universitari o diplomatura en Estadística, Matemàtiques o en Sociologia, Economia, Història,
Geografia o disciplines afins amb forts coneixements demostrables de metodologia quantitativa.
Coneixements específics:
Maneig i gestió de bases de dades
Coneixements de paquets estadístics (R / STATA / PYTHON o afins)
Coneixements de les tècniques d’anàlisi quantitatives longitudinals tals com panel data models, eventhistory analysis, sequence analysis, o multi-state modelling
Anàlisi de xarxes
Experiència investigadora:
Experìencia en gestió i explotació de dades individuals.
Experiència contrastada en projectes de recerca quantitativa.
Altres requeriments:
Motivació i iniciativa; domini del català, castellà, coneixements d’anglès; actitud oberta, col.laboradora i
flexible, orientació al resultat i al treball en equip..
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Característiques del contracte:
* Tipus de contractació: contracte d’obra o servei amb caràcter temporal
* durada de la contractació: deu mesos a mitja jornada (18,75 hores setmanals). Incorporació immediata.
* Retribució bruta anual de nivell 2 (T3): 17.637,36 euros (salari base + complements + P.Extraordinàries).
(possibilitat de comprimir-ho a jornada completa, 37,5 hores, durant 5 mesos amb un salari brut anual de
26.726,28 segons les taules salarials del CED)

Sol·licituds:
Les persones que estigueu interessades en participar cal que feu arribar a la Gerència del CED una carta de
sol.licitud, juntament amb el currículum així com l’acreditació de la titulació exigida.

Termini:
El termini d'admissió de documents s'acaba el pròxim dia 9 de juliol de 2020 a les 14.00 hores.

Procés de selecció:
El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular i, si s’escau, proves
teòriques, proves pràctiques i/o entrevista. La informació dels aspirants que superen cada fase es
comunicarà a cadascun dels aspirants.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de juny de 2021
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El CED ha subscrit els requeriments i principis de la Carta Europea per a la recerca i el Codi de conducta per a la contractació
d’investigadors.
La contractació s’efectuarà segons la normativa de l’Estatut dels Treballadors.
El CED té en compte els principis d’igualtat per raó de sexe, estat civil, nacionalitat, creences polítiques o religioses, orientació
sexual, o altres; així com l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat sempre i quan superin els processos selectius i
acreditin la compatibilitat amb el desenvolupamet de les tasques del lloc de treball.
Si alguna de les persones candidates té suggeriments o queixes sobre el procés de selecció, els demanem que es posin en contacte
amb nosaltres a l’adreça demog@ced.uab.es
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