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D’acord amb la Normativa de Beques de Recerca de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, aprovada per la Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública en sessió de
4 de febrer de 2003, es procedeix a la convocatòria de la següent beca:

Núm: BEQU-2021-01
Projecte: “Blue, Green & Grey: Adapting Schools to Climate Change
(GBG_AS2C). UIA: Escoles i Canvi Climàtic.”
Titulació exigida: Diplomat/da, graudat/da o llicenciat/da en Ciències de la Salut
Mòdul: B6
Dedicació (completa o parcial): completa
Finançament: Urban Innovative Actions (UIA)
Codi del Projecte:
S.014.83264.001

Bases de la convocatòria
Objecte: “Blue, Green & Grey: Adapting Schools to Climate Change
(GBG_AS2C). UIA: Escoles i Canvi Climàtic.”
Funcions: El/la becari/a realitzarà les següents funcions:
-

Revisió bibliogràfica.
Depuració i tractament de bases de dades.
Anàlisis estadístiques d’indicadors de procés i d’impacte en salut de la
intervenció
Anàlisis qualitatives provinents de diferents metodologies qualitatives (grups
de discussió, fotoveu, etc.).
Redacció d'informes d’avaluació i d’articles científics.

Destinataris, requisits i titulació
La present beca està adreçada a persones en possessió d’una diplomatura, grau o
llicenciatura en ciències de la salut. Aquests requisits s’hauran d’acreditar mitjançant la
presentació de l’original del títol corresponent, amb una còpia del mateix per a la seva
compulsa.
També s’ha d’aportar una còpia del DNI del candidat/a.
A més de la titulació, s’haurà d’aportar currículum vitae i la sol·licitud que s’adjunta
signada.

Dotació econòmica
La present beca té una dotació econòmica total de 23.575,91 euros.
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Durada: 12 mesos, prorrogable en funció de l’existència de crèdit adequat i suficient.
Horari: dedicació complerta, de 37,5 hores setmanals.
Termini i lloc de presentació de sol·licituds: fins el dia 6 de juliol de 2021, al Registre
General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1), de dilluns a divendres de 9:00 a
13:30 hores.
També es podrà presentar, adreçada a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, al
Registre General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament de
Barcelona, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Criteris i procediment de selecció:
Formació:
-

Formació en salut pública ......................... fins a 2 punts
Cursos d’avaluació ......................... fins a 1 punt
Cursos relacionats amb canvi climàtic ......................... fins a 1 punt

Experiència:
-

Experiència en l’àmbit de l’avaluació en salut pública.......................... fins a 2 punts
Experiència professional en l’àmbit de la salut pública.......................... fins a 1 punt
Experiència en el tractament de bases de dades i anàlisis estadístiques
.......................... fins a 1 punt
Experiència en l’ús del programa estadístic STATA .......................... fins a 0.5
punts
Experiència en redacció d’articles científics .......................... fins a 0.5 punts

Altres mèrits:
-

Anglès ......................... fins a 2 punts

La junta de valoració podrà convocar els aspirants a una entrevista personal per tal de
valorar les característiques personals d’adequació a l’especialitat. La puntuació màxima
d’aquesta entrevista serà de 5 punts. Els mèrits no acreditats documentalment no
podran ser valorats per la Junta de Valoració.
Més informació:
Per a més informació, us podeu adreçar a:
M. José López Medina – Investigador Principal – SAMI
Telèfon de contacte: 93.238.45.45
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BEQU-2021-01
1er. Cognom

2on. Cognom

Nom

Nacionalitat

D.N.I.

Data Naixement

Adreça

Telèfon
Població

C.P.

SOL.LICITA:
Que s’accepti la seva documentació per prendre part en la convocatòria de la beca: “Blue,
Green & Grey: Adapting Schools to Climate Change (GBG_AS2C). UIA: Escoles
i Canvi Climàtic..” per al Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut
Pública.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:





INSTÀNCIA
CURRÍCULUM VITAE
DNI/NIE
FOTOCÒPIES ACREDITATIVES

El/la sotasignant declara, sota la seva responsabilitat, que reuneix les condicions exigides
per a participar en l’esmentada convocatòria.
Barcelona, a ... de/d' ................. de 20...

Signat:

IL.LMA SRA. PRESIDENTA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
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