ΑΔΑ: ΒΛ4Σ469Β7Ξ-ΙΞΨ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρ. Πρωτ: 13810
Βόλος, 22/07/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης, προς σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της
Δράσης 6 «Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης- -Α.Π.2 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)»
της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση».
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Δράσης 6
«Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης-Α.Π.2 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)» της Πράξης
«Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει, ότι δέχεται προτάσεις για σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 6 ατόμων, τα οποία, θα ασχοληθούν με την παραγωγή
συγκεκριμένου μετρήσιμου αποτελέσματος, της ανωτέρω πράξης, η οποία λήγει στις
31/12/2013.
Έξι συμβάσεις από 15/9/2013 έως 31/12/2013, ενδεικτικού κόστους και ανάλογα με τα
προσόντα έως 2.167,00 € η κάθε σύμβαση για την υλοποίηση της Δράσης 6 «Προγράμματα
Ψυχολογικής Υποστήριξης-Α.Π.2 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)» με:
Καθήκοντα:
Συμμετοχή στην ομάδα αξιολόγησης της Δράσης 6 και συγκεκριμένα: την αποκωδικοποίηση
των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Διευρυμένης
Εφαρμογής, την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σε κατάλληλη για επεξεργασία
βάση δεδομένων και τη μορφοποίηση, υπό την επίβλεψη του Εξωτερικού Αξιολογητή της
Δράσης 6, των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν σε κατάλληλους πίνακες για την
συγγραφή των συμπερασμάτων.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών
2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος κοινωνικών ή
ανθρωπιστικών σπουδών
3. Εμπειρία αντίστοιχη με τα παραπάνω καθήκοντα σε ερευνητικά/αναπτυξιακά
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους με αντικείμενο
σχετικό με την εκπαίδευση μαθητών και φορέα υλοποίησης Α.Ε.Ι.
4. Δυνατότητα εργασίας στα κέντρα υλοποίησης της Δράσης (Βόλος, Θεσσαλονίκη).
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Επιθυμητά προσόντα:
1. Καλή γνώση της Αγγλικής
2. Πολύ καλή γνώση λογισμικού επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων SPSS
3. Πολύ καλή γνώση λογισμικού επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων N-vivo
4. Πιστοποιημένο ερευνητικό έργο
Για τους άρρενες υποψηφίους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή
νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή
ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους ,καθώς και την
εμπειρία τους, με την κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων
επαγγελματικής προϋπηρεσίας, λοιπούς τίτλους πιστοποίησης και συστατικές επιστολές.
Επιπρόσθετα, η απόδειξη της προϋπηρεσίας σε προγράμματα γίνεται δεκτή μόνο με
αντίστοιχη βεβαίωση εργοδότη ή έντυπα σχετικών συμβάσεων από τα οποία θα προκύπτει
σαφέστατα ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, η χρονική
διάρκεια της απασχόλησης του και το είδος της παραχθείσας εργασίας.
Οι υποψήφιοι που θα πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για προσωπική
συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους
ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση allodapoi@yahoo.gr(με θέμα “PROTASH SYNAPSHS SYMBASHS” και την ένδειξη
«Πρόταση σύναψης σύμβασης για συμμετοχή στην ομάδα αξιολόγησης της Δράσης 6
«Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης-Α.Π.2 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)» του Π.Θ».
Οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές, μέχρι και 23/08/2013 με συνημμένα:
Την Πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου
στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανάλογης Πράξης, για την συγκεκριμένη θέση ως ορίζει η
πρόσκληση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Η αμοιβή θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και στα πλαίσια του προϋπολογισμού
κάθε έργου σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.
Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη
συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση
allodapoi@yahoo.gr και στην ιστοσελίδα www.diapolis.auth.gr.
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