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OFERTA PUBLICA D’OCUPACIÓ 2009
L'1 de juliol el Consell de Govern de la Universitat de
Lleida va aprovar l'oferta d'ocupació per a l'any 2009.
L'oferta es compon d'un total de 50 places que
s'enumeren a continuació:
Personal Funcionari
Grup Núm.Places
A2
3
C1
27

Personal Laboral
Grup Núm. Places
1
1
2
1
2
2
2
3

2
1
1
2

3
3

4
1

3
2
3

1
3
3

Denominació
Ajudant Biblioteca
Promoció C2 a C1 administratius
(promoció interna)

Denominació
Tècnic/a superior lingüístic
Tècnic/a cooperació
internacional (promoció interna)
Tècnic/a gestió de dades
Tècnic/a dinamització lingüística
Tècnic/a gestió R+D+I
Tècnic/a especialista
publicacions
Operador/a
Tècnic/a especialista relacions
internacionals
Tècnic/a de continguts web
Tècnic/a lingüístic/a
Adjunt/a responsable de serveis
(promoció interna)

CONVOCATÒRIES DE PLACES
També en la mateixa sessió del Consell de Govern es va
aprovar la convocatòria d’11 places de personal laboral.
La relació de places que inclou aquesta convocatòria
és la següent:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 plaça de tècnic/a superior lingüístic, grup 1
1 plaça de tècnic/a dinamització lingüística, grup 2
2 places de tècnic/a gestió de dades, grup 2
2 places de tècnic/a especialista en publicacions,
grup 3
1 plaça de tècnic/a especialista en relacions
internacionals, grup 3
4 places d'operador/a informàtic/a, grup 3

CONCURS DE TRASLLATS DE FUNCIONARIS
Aquest mes de setembre es publicarà la convocatòria
del concurs de trasllats per a la provisió dels següents
llocs de treball vacants: ajudants de bilblioteca, C18 i
C16.
Els llocs de treball vacants C14 es convocaran de forma
immediata un cop resolta la convocatòria C18 i C16.

GRIP A: INFORMACIÓ GENERAL
Què és la grip pel nou virus A(H1N1)?
La grip pel nou virus A(H1N1) és una malaltia respiratòria
contagiosa que conté elements d'un virus trobat als
porcs, a les aus i als humans. La grip pel nou virus A(H1N1)
és diferent de la grip comuna perquè està causada per
un nou virus. Aquesta circumstància passa cada any,
però el virus A(H1N1) és més diferent als dels anys
anteriors.
Com es transmet la malaltia?
La transmissió de la grip pel nou virus A(H1N1) es produeix
de la mateixa manera que la grip comuna,
principalment de persona a persona, quan una persona
que té el virus de la grip, tus o esternuda. A vegades, les
persones poden contagiarse en tocar un objecte que té
el virus contagiat recentment i després emportarse les
mans a la boca o el nas, sense haverseles netejat
prèviament.
Què podeu fer per protegirvos i protegir altres persones
contra la grip pel nou virus A(H1N1)?
El millor que podeu fer per protegirvos és seguir unes
bones pràctiques d'higiene. Això ajudarà a disminuir la
transmissió del virus i serà l'acció més efectiva per
protegirvos i protegir els altres. És molt important que
quan tossiu o esternudeu eviteu la difusió de gèrmens:
➢ Taparvos la boca i el nas quan tossiu i esternudeu.
➢ Renteuvos sovint les mans amb aigua i sabó.
➢ Manteniu una bona ventilació dels espais tancats.
➢
Quin són els símptomes de la grip?
Els símptomes són: febre alta (igual o superior 38ºC),
malestar general, manca de gana i tos. També pot
haverhi augment de la secreció nasal, mal de coll,
nàusees, vòmits i diarrea.
Més informació a les webs:
http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/index.htm
http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacun
aciones/viajero/consejos.htm
http://www.who.int/es/

