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AJUT:	ALUMNAT	DE	SUPORT	PER	A	LA	WEB	DE			
DE	LA	FACULTAT	DE	FILOSOFIA	I	LLETRES	

	
Convocatòria	2018-2019	

	
	
1.-	Objecte	

	
Aquesta	convocatòria	ofereix	una	plaça	per	assistir	en	la	gestió	i	actualització	de	
la	web	de	 la	Facultat	de	Filosofia	 i	Lletres.	La	 funció	de	 la	persona	seleccionada	
serà	donar	suport	a	 la	gestió	de	 la	 informació	que	apareix	publicada	en	aquesta	
web.		
	
La	convocatòria	s’ajusta	als	principis	d’igualtat,	mèrit	i	capacitat,	com	també	al	de	
publicitat.	
	
2.-	Sol·licituds	

	
La	sol·licitud	 i	 la	documentació	 requerida	 (vegeu	apartat	4)	 s’han	de	presentar,	
en	 còpia	 en	 paper,	 a	 l’àrea	 de	 suport	 institucional	 de	 la	 Secretaria	 de	 l’edifici	
Ramon	Llull.		

	
3.-	Termini	

	
Del	8	al	22	d’octubre	de	2018,	ambdós	inclosos.	

	
4.-	Documentació	

	
La	sol·licitud	-instància-	s’ha	de	dirigir	al	degà	de	la	Facultat	de	Filosofia	i	Lletres.	
Aquest	 document,	 imprescindible	 per	 iniciar	 el	 procediment,	 ha	 d’anar	
acompanyat	de:	
	

• Un	 curriculum	 vitae	 (on	 s’ha	 d’especificar	 l’experiència	 en	 l’àmbit	 de	 les	
tecnologies	de	la	informació	i	de	la	comunicació).	

	
Amb	 la	 presentació	 d’aquesta	 documentació,	 la	 persona	 interessada	 es	
compromet	 a	 la	 veracitat	 de	 totes	 les	 dades	 que	 hi	 figuren.	Així	mateix,	 amb	 la	
presentació	 de	 la	 sol·licitud	 s’autoritza	 la	 Facultat	 de	 Filosofia	 i	 Lletres	 a	
comprovar	l’autenticitat	de	la	documentació.	
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5.-	Requisits	i	criteris	per	a	la	concessió	de	l’ajut	
	
5.	1.-			Requisits	dels	sol·licitants	
	
- Estar	matriculat/ada	d'algun	estudi	oficial	impartit	a	la	UIB	durant	el	curs	
2018-19.	

- Ser,	o	haver	estat,	alumne/a	(de	grau,	postgrau	o	doctorat)	d’un	estudi	inclòs	en	
alguna	de	les	branques	de	coneixement	pròpies	de	la	Facultat	de	Filosofia	i	
Lletres.	

- Tenir	experiència	en	l’àmbit	de	les	tecnologies	de	la	informació	i	de	la	
comunicació.		

	
5.2.-	Criteris	per	a	la	concessió	de	l’ajut	
	
Per	a	la	concessió	de	l’ajut,	es	valoraran:	

	
- L’experiència	en	l’àmbit	de	les	tecnologies	de	la	informació	i	de	la	comunicació	

(s’ha	d’incloure	al	curriculum	vitae	i	acreditar	documentalment,	si	escau).	
- La	formació	acadèmica	en	estudis	vinculats	a	les	branques	de	coneixement	

pròpies	de	la	Facultat	de	Filosofia	i	Lletres.	
- La	nota	mitjana	dels	expedients	acadèmics	dels	estudis	esmentats.	
	
6.-	Selecció	i	procediments	

	
6.1.-	Comissió	de	selecció	
	
La	comissió	de	selecció	de	l’ajut	estarà	formada	pels	membres	del	Consell	Deganal	
de	 la	 Facultat	 de	 Filosofia	 i	 Lletres.	 La	 comissió	 valorarà	 les	 sol·licituds	
presentades	 dins	 termini.	 En	 el	 cas	 que	 així	 es	 consideri,	 es	 procedirà	 a	 una	
entrevista	 personal.	 El	 resultat	 definitiu	 de	 la	 convocatòria	 es	 publicarà	 a	 la	
pàgina	web	de	la	Facultat	de	Filosofia	i	Lletres.	
	
6.2.-	Seguiment	
	
L’alumne	de	suport	estarà	sota	la	responsabilitat	de	la	secretària	de	la	Facultat	de	
Filosofia	 i	 Lletres,	 la	 qual	 vetllarà	 pel	 compliment	 de	 les	 tasques	 que	 li	 siguin	
encomanades.	
	
6.3.-	Període	de	col·laboració	
	
El	període	de	col·laboració	s’iniciarà	el	30	d'octubre	de	2018	 i	acabarà	el	30	de	
setembre	de	2010,	ambdós	inclosos,	amb	excepció	del	mes	d’agost.		
	
6.4.-	Horari	
	
L’horari	serà	de	4	hores	a	la	setmana	(horari	flexible)	
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6.5.-	Import	de	l’ajut	
	
L’import	total	de	l’ajut	serà	de	360,00	€.	
	
6.6.-	Pagament	de	l’ajut	
	
En	 acabar	 la	 col·laboració,	 l’alumne/a	 rebrà	 l’ajut	 esmentat,	 per	 a	 la	 qual	 cosa	
haurà	 de	 presentar	 a	 l’Àrea	 de	 Comptabilitat	 dels	 serveis	 administratius	 de	
l’edifici	Ramon	Llull,	dins	el	mes	de	d’octubre	de	2019:	
	
- Fotocòpia	del	DNI.	
- Dades	bancàries	del	 compte	 corrent	o	 llibreta	d’estalvi	 en	què	 s’ha	de	 fer	 el	

pagament.	
	
7.-	Acabament	voluntari	
	
En	 cas	 d’acabament	 voluntari	 per	 part	 de	 l’alumne,	 aquest	 rebrà	 la	 part	
proporcional	de	l’ajut	que	li	correspongui	segons	les	hores	de	col·laboració	fetes.	
L’alumne	 col·laborador	 ha	 de	 notificar	 a	 la	 secretària	 de	 la	 Facultat	 la	 seva	
voluntat	d’acabar	la	col·laboració	amb	un	període	d’antelació	de	quinze	dies.	
	
	


