
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA INTERNA 
(Per a treballadors/es de les institucions de la corporació UAB) 

 
Es convoca una plaça de Tècnic/a del PIUNE, Servei 

d’Atenció a la Discapacitat  
 
En coordinació amb l’equip del PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat, realitzarà 
l’atenció de l’alumnat amb discapacitat de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), usuari del servei, amb l’objectiu d’oferir un servei professional, confidencial i 
efectiu que doni resposta a les seves necessitats individuals. 
 
Funcions principals: 
 
• Realitzar l’atenció de l’alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

amb diversitat funcional (discapacitat sensorial, física, trastorns mentals, trastorns 
de l’aprenentatge, trastorn general del desenvolupament i altres). 

• Orientar i donar suport a l’alumnat en relació a les necessitats educatives 
específiques que presenta. Elaborar i executar els Plans Individuals d’Atenció 
(PIA), a partir de les necessitats detectades. 

• Coordinar les accions del PIA amb les Facultats, el Personal Docent i Investigador 
(PDI) i amb d’altres agents i serveis de la universitat. 

• Assessorar i orientar al futur alumnat i a les seves famílies, en coordinació amb els 
centres educatius de secundària i els EAP, CREDA, CRE, entre d’altres agents i 
professionals. 

• Recollida i anàlisi d’indicadors psicopedagògics, realització d’informes i reunions 
de coordinació i seguiment. 
 

Requisits: 
 
Formació 
• Titulació universitària en els àmbits de la Psicologia o Pedagogia. 
• Formació específica en l’àmbit de les diversitats funcionals i/o la inclusió social. 
 
Experiència prèvia: 
• Experiència laboral prèvia d’un any amb col·lectius amb diversitat funcional i, 

preferentment, en tasques d’atenció. 
 
Coneixement d’idiomes: 
• Català, castellà: equivalent a nivell C1 del MECR. 
• Anglès: equivalent a nivell B1 del MECR. 

 
Altres Coneixements: 
• Coneixements avançats de les eines ofimàtiques (Excel, Word, i Power Point), i 

de les xarxes socials. 
 

 
 



 
 
 
 
Mèrits que també es valoraran: 
• Coneixement de l’estructura i del funcionament universitari i de les polítiques i 

normatives relacionades amb la discapacitat. 
• Experiència de treball amb la xarxa educativa i social que atén específicament les 

necessitats dels estudiants amb diversitat funcional. 
• Coneixement dels recursos tecnològics que hi ha a l’abast de les persones amb 

discapacitat. 
 

Dedicació i contraprestacions: 
• Contracte laboral indefinit. 
• Jornada laboral de 38h/setmanals en horari de matins i tardes. 
• Retribució: 24.000,00 € bruts/anuals. 
• Lloc de treball: campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
• Incorporació prevista: Immediata. 

 
Sol·licituds 
Les sol·licituds s’han d’enviar fins al dia  28 de juliol de 2018 a les 12:00h, adjuntant 
un Currículum Vitae en format pdf i una carta de motivació a l’adreça 
seleccio@fundaciouab.cat , especificant la referència: Tècnic/a del PIUNE  

 

mailto:seleccio@fundaciouab.cat

