
 
 

 

Criteris per a autoselección de perfils preventius en funció del lloc de treball 

 

Lloc de treball Perfil bàsic Perfil complementari 

Gerent directius   

Vicegerent directius   

Cap d'Àrea  o Cap d'Àrea directius   

Directora o Director d'Oficina directius   

Directora de Servei o Director de Servei directius   

Directora Adjunta de Servei o Director Adjunt de Servei directius   

Cap o Cap de Divisió directius   

Gerent de Fundació directius   

Subdirectora o Subdirector de Servei directius   

Directora Tècnica o Director Tècnic directius   

Tècnica o Tècnic Superior tècnics   

Metgessa o Metge tècnics químics i biològics 

Tècnica o Tècnic d'Obres i Infraestructures tècnics camp 

Tècnica Lletrada o Tècnic Lletrat tècnics   

Tècnica o Tècnic tècnics   

Infermera o Infermer tècnics químics i biològics 

Analista de Sistemes i Aplicacions tècnics   



 
Programadora o Programador tècnics   

Tècnica o Tècnic de Suport en Biblioteques tècnics   

Gestora Suport Biblioteca o Gestor Suport Biblioteca* administratiu   

Administradora o Administrador de Centre directius   

Administradora Adjunta o Administrador Adjunt directius   

Coordinador/a Rectorat administratiu   

Gestora Cap o Gestor en cap de Rectorat administratiu directius 

Assessora o Assessor de Coordinació Administrativa administratiu   

Gestora en cap o Gestor en cap administratiu   

Cap o Cap del Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica directius   

Cap o Cap d'Operació directius   

Gestora Cap o Gestor en cap de Departament/Institut administratiu   

Tècnica Informàtica o Tècnic Informàtic tècnics   

Especialista Tècnica o Especialista Tècnic tècnics   

Coordinadora o Coordinador de Serveis Conductor conductors   

Coordinadora o Coordinador de Serveis administratiu   

Secretària o Secretari de Càrrec administratiu   

Conductora o Conductor conductors   

Oficial tècnics   

Cap o Cap d'Impremta impremta directius 

Gestora o Gestor administratiu   

Auxiliar de Serveis Bibliogràfics administratiu   

Auxiliar de Serveis administratiu conductors 

 



 
De manera complementària als perfils indicats, hauran de seleccionar-se els següents perfils quan es desenvolupe una o més tasques de les indicades a 

continuació:  

activitats amb productes químics químics 

activitat amb productes químics i biològics químics i biològics 

activitat d'assaig de materials assaig de materials 

manteniment i muntatge d'equips electrònics o similar manteniment 

Aquells llocs que realitzen conducció en horari de treball conductors 

Activitats de presa de mostres en l'exterior del Campus, visites a empreses i similar camp 

 


