
  Fitxa del procés 
 

Nom Gestionar la sol·licitud de cobertura d'un lloc de treball per necessitats temporals  

Codi E5_8 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal d’Administració i Serveis  

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

Responsable Director/a de gestió de persones de TecnoCampus 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Recursos humans de TecnoCampus 

Objectiu Descriure el procés a través del qual una sol·licitud de lloc de treball temporal 
per part d'una unitat és atesa per la institució. 

Resultats del procés - Oferta de places de PAS 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Informes de sol·licitud de places 
Llistes d’espera de les convocatòries 

Indicadors Nombre de places de PAS convocades 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. Protocol 
E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel programa AUDIT. 
Directriu 4. Personal acadèmic i de suport a la docència. 

Normativa Estatut del treballador  
Estatuts de TecnoCampus 
Normativa interna del PAS  
Conveni col·lectiu TecnoCampus  

Aplicatius de gestió - 

  Difusió Intranet 
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes 
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Director GeneralRecursos humansUnitat

Inici

Detecta una 
necessitat 

temporal de suport

Sol·licitud

Adjunta informe 
justificatiu amb 

dades
i pressupost?

Sol·licita informeElabora informe

No

Informe 
justificatiu amb 

dades i 
pressupost

Valora sol·licitud

Elabora informe Informe 

Pàg 2

Pren decisió sobre 
cobertura lloc

Si

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Director/a de gestió de persones
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Director GeneralRecursos humansUnitat

Pàg 1

Cal cobrir 
caràcter 
urgent?

Comunicar 
resposta

Resposta 
sol·licitud

Fí

No

si

Cal cobrir lloc

Si

No FI

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Director/a de gestió de persones

Llista d’espera 
d’anteriors 
processos

E5_7
Captar i 

seleccionar el 
PAS – nou 

ingrés -
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