Vacant 11/2017
CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL
DE TITULAT/DA SUPERIOR 2 PER A
L’ÀREA DE GEOTÈCNIA I PREVENCIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS
TASQUES:
Participació en el Projecte Heimdall: multi-hazard cooperative management tool for
data exchange; response planning and scenario building, realitzant les següents
funcions:






Definició i implementació de metodologies de predicció d’esllavissades.
Treball de camp i anàlisi cartogràfic per determinació de moviments del
terreny.
Redacció d’informes tècnics (anglès).
Col·laborar en la definició de protocols de prevenció de risc geològic.
Participació en reunions internacionals de seguiment.

PERFIL:
Imprescindible





Titulació superior en el camp d'enginyeria del terreny: Enginyeria Geològica,
Enginyeria de Camins, Enginyeria de mines, Enginyeria d’obres públiques,
Geologia.
Experiència mínima de 4 anys en projectes aplicats o de recerca en el camp de
l'enginyeria del terreny.
Competència idiomàtica en anglès, a nivell de comprensió, expressió oral i
escriptura tècnica, a nivell B2 o equivalent.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció
General de Política lingüística, o l’equivalent.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran

Competències genèriques:



Alt grau d’autonomia en les seves tasques i capacitat de resoldre problemes de
forma autònoma.
Capacitat per adaptar-se a un grup de treball multidisciplinar ja existent.

Competències específiques:




Experiència en riscos geològics (esllavissades i subsidències) i geotècnia.
Formació addicional en riscos geològics i/o geotècnia.
Coneixements de programari SIG.




Coneixement de programaris específics d'enginyeria del terreny (mecànica de
sòls i roques).
Coneixements en eines auxiliars d’auscultació, control i mesura.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:










Places: 1
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona
Categoria: Tècnic Superior 2, nivell A2
Retribució anual bruta: 29.616,16 € bruts/any.
Vinculació: Temporal d’obra o servei de 3 anys a partir de la data d’inici de
contracte.
Jornada: Jornada ordinària de 37.5h/ setmanals
Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència
obligada del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a
divendres. El temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres
entre les 7:30 i les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i
organitzatives.
Incorporació prevista: Immediata

Barcelona, 1 de setembre de 2017

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

Relació de les candidatures finalistes i que reunien tots els requisits imprescindibles
(Inicials dels 2 cognoms i nom):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RBX
AGE
SVV
LPA
VRF
AMC
EMA

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

RBX

7,5

19,5

27,0

AGE

10,0

17,6

27,6

SVV

20,0

8,8

28,8

LPA

32,0

52,5

84,5

VRF

20,0

22,8

42,8

AMC

30,0

56,6

EMA

22,5

42,3

86,6
64,8

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionada: Clàudia Abancó Martínez de Arenzana

Barcelona, 24 d’octubre de 2017

