Vols ser BECARI / BECÀRIA?
Convocatòria pública de 15 beques de col·laboració
Convocatòria de 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs
relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques
d'assistència i suport a les activitats del Centre:
 9 beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre
 3 beques de col·laboració en tasques d’investigació en l’àmbit de l’execució

penal
 1 beca de col·laboració en matèries d’arxiu i gestió administrativa
 1 beca de col·laboració en matèries de gestió econòmica i administrativa
 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i documentació

Destinataris
Estudiants universitaris per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva
formació acadèmica i per permetre el coneixement pràctic de l'organització i de
l'activitat de l'Administració pública a les persones que es troben en fase de formació
tècnica i que s'incorporaran en un futur al món professional. Consulteu els estudis
necessaris en la convocatòria del DOGC.

Sol·licituds
Tots els tràmits associats al procediment de sol·licitud de les beques s’han de realitzar
per via telemàtica utilitzant la pàgina web Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
Cada estudiant ha d’enviar la seva sol·licitud (cal descarregar-se-la a la web de
Tràmits de la Generalitat de Catalunya) a la qual haurà d’adjuntar el seu currículum, la
memòria (amb indicació dels motius pels quals es sol·licita la beca), l’expedient
acadèmic, un document acreditatiu de coneixement de la llengua catalana (obligatori
el nivell C, però si es té un superior, aportar-lo) i documents acreditatius de
coneixement d’altres idiomes, si es tenen.
Una vegada emplenada la sol·licitud (adjuntant tota la documentació requerida) s’ha
d’enviar a través de la pàgina web Tràmits de la Generalitat de Catalunya, identificantse mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu
electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Període de la beca
De març a desembre de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds

Import

Del 15 de desembre de 2017 al 9 de gener de 2018, ambdós inclosos. El darrer dia
el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14.00 hores.

Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals.

Resolució del concurs
El director del CEJFE resoldrà en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La informació presentada aquí és un resum. Consulteu les bases i la convocatòria
complerta de les beques de col·laboració al DOGC abans de fer la sol·licitud. Accediu
al formulari de sol·licitud a la pàgina web Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

