
 

 
  

 
 

             

  
 

Anunci de Contractació Temporal  
Centre d’Estudis Demogràfics (CED-CERCA) 

TÈCNIC DE RECERCA 
PROGRAMA INVESTIGO (AGAUR) 
  
 
Objectiu 
  

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED-CERCA) ofereix dos contractes, per a un 
màxim de 2 anys, en el context del “Programa Investigo (AGAUR), de 
contractació de persones joves demandant d’ocupació, en la realització 
d’activitats de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència” amb perfil de tècnic de recerca. 
 
Es tracta de dos llocs de treball per donar suport a la recerca dels dos grups SGR 
consolidats del CED, actualment vigents: 
 
1.- “Famílies, desigualtat i canvi social”-DEMFAMS. Aquest grup treballa en les 
pautes familiars, les seves variacions en el temps i l’espai i les seves implicacions 
socioeconòmiques, a escala nacional i internacional.   
 
2.- "Globalització, migracions i espai"-GEDEM. El grup analitza el paper de les 
migracions en la renovació de la població en relació al canvi social, la distribució 
espacial de la població i la diversitat poblacional resultant dels fluxos migratoris 
internacionals, les migracions internes i  la mobilitat residencial i la demografia 
de l’habitatge. 
 
En ambdós casos, les persones seleccionades realitzaran algunes de les següents 
funcions: tractament, anàlisi i representació gràfica de dades quantitatives; 
gestió de projectes; redacció d’informes de treball, d'articles científics, de noves 
propostes de recerca; organització de seminaris, entre d’altres. 

 
 



 

 
  

 
 

             

  
 

Perfil professional 
  
● Formació bàsica: Llicenciatura o grau en geografia, sociologia, economia, 

història o d’altres disciplines afins a la demografia i a les ciències socials. 

● Coneixements específics: Coneixements de demografia; experiència en 
gestió de la recerca en l’àmbit català, espanyol i europeu; gestió de dades, 
plataformes digitals i xarxes socials; tractament de dades quantitatives; 
representació gràfica; capacitat de redacció. 

● Experiència: Experiència mínima de sis mesos en tasques similars.  

● Altres requeriments: Motivació i iniciativa; domini del català, del castellà i 
bon nivell d’anglès; actitud oberta, col·laboradora i flexible. 

 
 

Característiques del contracte 
  
● Tipus de contractació: contracte temporal (24 mesos). Programa 

INVESTIGO. Categoria: T2. 

● Horari: Jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres en 
horari de matí i tarda. El CED ofereix certa flexibilitat horària per afavorir la 
conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere. 

● Retribució bruta anual: 26.632,61 euros (inclòs prorrateig pagues extres). 

● Incorporació: abans del 31 de desembre de 2022. 

 
 

Lloc de treball 
  

El CED, situat en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, és un 
centre de recerca sociodemogràfica de referència internacional, integrat en les 
principals xarxes que investiguen, formen, difonen i fan transferència en temes 
de població. Actualment allotja unes setanta persones, incloent personal 



 

 
  

 
 

             

  
 

investigador, tècnic, administratiu, investigadors predoctorals, estadants i 
visitants. 
 
El CED ha obtingut el segell HR Excellence in Research de la Comissió Europea, 
que comporta l'adopció de la Carta Europea d'Investigadors i Codi de Conducta 
per a la Contractació d'Investigadors. També compta amb la màxima 
qualificació (A), per part de la Institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Entorn organitzatiu 
  

En l’àmbit de la recerca, els investigadors del CED s’organitzen al voltant de 3 
grups de recerca (Famílies, desigualtat i canvi social; Globalització, migracions i 
espai; i Salut i envelliment), desglossats en 17 línies temàtiques, a més dels 
serveis oferts en l'àmbit de la demografia aplicada. En els darrers anys, el CED 
ha crescut de manera important a causa de l'augment sostingut del nombre de 
projectes adjudicats en convocatòries competitives a nivell europeu i nacional 
(projectes d'R+D+i, o ajuts de recursos humans). 
 
El CED participa en dos Programes de Demografia: (i) el Programa de Doctorat 
en Demografia que ostenta un certificat d'excel·lència del Ministerio de 
Universidades i l’AQU; i (ii) l'Escola Europea de Doctorat en Demografia 
(EDSD), que actualment acull i organitza el CED.  
 
El CED compta amb grans bases de dades, d’accés obert. Destaquem el Banc de 
dades de Catalunya, la plataforma “Explorador Social” i la “Integrated European 
Population Microdata”. 

 
 

Contingut Funcional 
 

• Cerca i assessorament de fonts de finançament competitives 

• Gestió tècnica en la tramitació de les convocatòries 

• Participació en la redacció de nous projectes 

 

https://ced.cat/recerca/grups/


 

 
  

 
 

             

  
 

• Tractament, anàlisi i representació gràfica de dades quantitatives 

• Participació en la redacció d’informes de treball i articles científics 

• Recull de la producció científica 

• Propostes de transferència de resultats 

• Organització de seminaris 

 
 

Sol·licituds 
  

Les persones interessades en participar a la convocatòria, cal que feu arribar a 
demog@ced.uab.es l’imprès de sol·licitud adjunt, una carta de presentació i 
d’interès per al lloc de treball (2 pàgines com a màxim), juntament amb el 
currículum vitae, així com l’acreditació de la titulació exigida. 

 
 

Termini 
  

El termini d'admissió de documents acaba el 3 d’agost, a les 14.00 hores. 
 
 

Procés de selecció 
  
Criteris marcats pel Programa INVESTIGO (a complir en el moment d’iniciar-se el 
contracte). La persona candidata ha de: 

• Disposar dels estudis mínims sol·licitats. 
• No haver complert els 30 anys. 
• Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. 
• No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca al CED en el termini de 6 

mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte. 

 

https://ced.cat/recursos/3.-%20Impre%CC%80s%20sol%C2%B7licitud%20INVESTIGO%20-%20CAT.pdf


 

 
  

 
 

             

  
 

• Demostrar una bona adequació entre la formació acadèmica i l’experiència en 
relació al lloc de treball i/o el grup de recerca que motiva la contractació. 

 

Procés de selecció: 

• Valoració curricular (anonimitzat).  
• Entrevista a les persones pre-seleccionades. 

 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 19 de juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Esteve Palós 
Director 
 
 

 

 
El CED ha subscrit els requeriments i principis de la Carta Europe per a la recerca i el Codi de conducta per a la 
contractació d’investigadors. 
La contractació s’efectuarà segons la normativa de la Llei 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 algun dels candidats 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 
 

mailto:demog@ced.uab.es
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