
    Fitxa del procés 
 

Nom Captar i seleccionar el PDI  

Codi E4_3 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal docent i investigador 

Tipologia (  ) Estratègic     (  ) Clau             (X) De suport 

Responsable Director/a de Gestió de Persones 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de Recursos Humans de TecnoCampus 
 

Objectiu Seleccionar el personal docent i investigador amb els coneixements idonis 
per desenvolupar les funcions de docència i recerca.  

Resultats del procés Personal docent i investigador contractat o nomenat 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Ofertes de places (Arxiu de Recursos Humans) 
Admesos i exclosos de les convocatòries de places (Arxiu de Recursos Humans) 
Llistes ordenades de les convocatòries de places (Arxiu de Recursos Humans) 
Actes dels processos de selecció (Arxiu de Recursos Humans) 

Indicadors Nombre de places convocades de PDI permanent 
Nombre de places convocades de PDI associat 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Docència. E4. 
Adequació del professorat al programa formatiu. Validat pel programa AUDIT. El 
procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).  
Estatuts de TecnoCampus 
Normativa de provisió de llocs de treball de PDI a TecnoCampus  
Conveni col·lectiu TecnoCampus 
Normativa interna del Professorat.  
Reglament del centre 

Aplicatius de gestió Intranet 

 Difusió http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes 

Observacions D’acord amb les polítiques estratègiques, es convoquen places de PDI 
permanent o PDI associat segons les necessitats. 
Les necessitats de les Escoles combinen les necessitats detectades pels 
Coordinadors dels estudis amb les necessitats pròpies del desplegament 
del pla d’estudis, fins que aquests no estan completament implantats. 

 
 



E4_3 Captar i seleccionar el PDI     1/2

Comitè d’empresaPDI/SocietatDirector General Recursos humansPatronat Diferents 
Òrgans i unitats Director/a Escola

Legislació i 
normativa laboral 

vigent

Normativa PDI 
TecnoCampus

Línies estratègiques

Acords òrgans de 
representació 

inici

Necessitats Escoles

Pressupost
TecnoCampus

Polítiques del PDI

Estat: ( ) En elaboració (x) Validat Director/a de Gestió de Persones

Pàg. 2

Planificació anual 
de llocs de treball

Autorització 
increment plantilla

Elaboració del 
perfil del candidat

Sol·licitud inici 
contractació

Aprovació de la 
sol·licitud i el perfil 

proposat

Publicar oferta Oferta

Recepció de 
candidatures

Admesos i 
exclosos 

(provisional)

Recepció 
d’esmenes

Si

Fi

No

Àmbits de 
coneixement

PDI Associat?

No

Si

Admesos i 
exclosos
(definitiu)
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Comissió de seleccióPDI/SocietatRecursos humansDirector GeneralDirector/a EscolaComitè d’empresaDiferents 
Òrgans i unitats

Estat: ( ) En elaboració (x) Validat Director/a de Gestió de Persones

Pàg. 1

Fi

Valoració CV 
(individual cada 
membre de la 

comissió)

Agregació de 
valoracions de CV

Llista ordenada

Entrevistes dels 
candidats 
finalistes

Resultats 
definitius

Publicació acta del 
procés

Publicació acta del 
procés

Publicació acta del 
procés

Publicació acta del 
procés

Presentacions 
dels candidats 

finalistes

PDI Associat?

No

Si
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