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CONVOCATÒRIES DE PLACES

ACREDITACIÓ LLENGüES

En l'última sessió del Consell de Govern es va aprovar la
convocatòria de 13 places de personal laboral i
funcionari.

El proper dia 12 de novembre es tanca el termini
d'inscripció a la convocatòria extraordinària de proves
d'acreditació del nivell B1 de terceres llengües (anglès,
francès, alemany i italià) que organitza el Servei
Lingüístic. Com sabeu aquesta prova d'acreditació de
nivell és per disposar d'una acreditació adaptada al
Marc Europeu Comú de Referencia.

La relació de places aprovades és la següent:
1 tècnic de suport a la recerca, àmbit social
5 tècnics de suport a la recerca, àmbit experimental
1 tècnic qualificat de recerca,àmbit experimental
1 tècnic de continguts web
2 tècnics especialistes de laboratori
1 tècnic especialista de manteniment
1 auxiliar de serveis. Plaça reservada a persones amb
discapacitat intelectual
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PLA DE PENSIONS
La Comissió de Control del Pla de Pensions ha acordat
contractar una pòlissa per a aquells partícips que
desitgin percebre la prestació del Pla de Pensions en
forma de renda vitalícia. En aquest cas, és necessari que
intervingui una entitat asseguradora, en el nostre cas
VidaCaixa, que realitza un càlcul actuarial que, en
funció de l'edat, l'esperança de vida i dels drets
consolidats del partícip garantirà un import de renda
(creixent o constant) fins el moment de la seva defunció
(reversible o no a familiars designats).
Aquesta entitat presentarà el protocol de pòlissa oberta,
la qual entrarà en vigor a partir del primer beneficiari
que la contracti.
Evidentment, aquesta tipologia de rendes requereix que
el partícip hagi acumulat una quantitat de drets
consolidats suficient. Com que aquest estalvi el pot tenir
distribuït en diversos plans de pensions, ja siguin
individuals (amb una entitat financera) o bé col∙lectius
(com el pla de la Generalitat al que està adherit la
Universitat de Lleida), existeix la possibilitat de mobilitzar
els imports sense cap impacte ni penalització a l'efecte
de constituir una renda vitalícia des d'un mateix pla de
pensions.

Tenint en compte que aquests nivells són els que
s'utilitzaran en un futur per a les proves de selecció i
provisió dels llocs de treball del personal d'administració i
serveis, us animen a presentarvos i aconseguir els nous
nivells de terceres llengües.

