
Estada de pràctiques a la FAO (Roma) 
 

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 15 de juliol de 2017 

 
La Facultat de BiD i la FAO seleccionen estudiants per realitzar una estada de pràctiques 
a la Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació. 
 
Què ofereix la FAO? 
Estada de pràctiques de dos estudiants en un entorn internacional per treballar en projectes 
punters en l’àmbit de la gestió de la informació i del coneixement. 
 
Amb quines condicions? 
L’estudiant seleccionat signarà un contracte de pràctiques amb l’ONU. El període serà 
d'un mínim de 2 mesos, entre setembre de 2017 i setembre de 2018. 
La retribució mensual serà de 500 a 600 dòlars mensuals. 
 
A qui s’adreça la convocatòria? 
Estudiants que el setembre de 2017 es trobin en el darrer curs del grau d’Informació i 
Documentació o del màster de Gestió de Continguts Digitals. 
Estudiants amb un nivell alt d’expressió oral i escrita en anglès. Es valorarà positivament 
la comprensió oral del francès.  
 
En quins projectes col·laborarà l’estudiant? 
De forma prioritària, en el programa AGORA <http://www.fao.org/agora/en/> realitzat 
en col·laboració entre la FAO i la Cornell University. 
Alternativament, podrà col·laborar en el projecte AGRIS (usabilitat web) i en projectes 
vinculats a AGROVOC.   
 
Com i quan s'ha de presentar la candidatura? 
Cal omplir una sol·licitud general i lliurar-la a Secretaria. Cal adjuntar una carta en anglès, 
adreçada a la Food and Agriculture Organization of the United Nations on explicareu els 
vostres interessos i els motius que us porten a fer una estada de pràctiques a la FAO 
pensant en els seus àmbits d’actuació.   
 
La selecció dels candidats es realitzarà conjuntament entre la Facultat i la FAO. 
  
El període de presentació de candidatures comença el 22 de juny i acaba el 15 de juliol. 
La selecció de candidats es realitzarà entre el 16 de juliol i el 31 de juliol. 
 

http://www.fao.org/agora/en/

