Vacant 07/2018
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL
DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE SISMOLOGIA

TASQUES:

Les seves funcions principals consistiran en:






Suport a les tasques de coordinació, gestió i realització de projectes de sismologia
i de risc sísmic.
Desenvolupament de programaris d’adquisició, processament i gestió de dades
sísmiques.
Suport a la definició i disseny de sistemes d’adquisició, processament i gestió de
dades sísmiques.
Seguiment del desenvolupament i validació dels programaris d’adquisició,
processament i gestió de dades sísmiques realitzats per tercers.
Elaboració i redacció d’informes tècnics.

PERFIL:
Imprescindibles






Llicenciatura o Grau en Física, Enginyeria Superior o Grau en Telecomunicacions,
Informàtica o equivalent.
Experiència demostrable en la definició, el disseny i el desenvolupament de
sistemes i programaris d’adquisició, processament i gestió de dades.
Coneixements demostrables en programació orientada a objectes.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. Es realitzarà una prova de
català si no es disposa de certificació de nivell C.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:

Persona activa, responsable, amb iniciativa i amb capacitat de treball en equip i
comunicació.
Competències específiques:







Màster en física, enginyeria de telecomunicacions o informàtica.
Coneixements en els llenguatges de programació: Visual C++, PHP i/o Python.
Coneixements en sistemes d’informació geogràfica (SIG).
Coneixements en llenguatge SQL i bases de dades relacionals.
Experiència en projectes de I+D+I recents relacionats amb la sismologia i/o risc
sísmic.




Coneixements d’anglès a nivell B1 de conversa i de redacció de documentació
tècnica.
Coneixements de francès a nivell de comprensió lectora.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:











Places: 1
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona
Categoria: Tècnic/a superior 2, Nivell A2
Retribució bruta anual: 29.616,15 euros bruts/any
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
Vinculació: Contracte d’obra o servei: màxim 3 anys o finalització de l’obra.

Barcelona, 20 de juny de 2018

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

Relació de candidatures que inicialment reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials
dels 2 cognoms i nom):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AFM
CGD
TBA
OSO (No tenia nivell C de català)
BLD (No va contestar als requeriments de l’ICGC)
AMJ (Renuncia a continuar en el procés)
PMI (Renuncia a continuar en el procés)
PTD (Renuncia a continuar en el procés)

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

AFM

10,67

--

NO APTA

CGD

14,46

--

NO APTE

TBA

10,27

--

NO APTE

Cap de les candidatures ha obtingut una puntuació mínima de 18 punts a l’apartat de
Competències genèriques que indicava les bases de la convocatòria.
NOTA:

Estat del procés de selecció: Tancat
Vacant declarada deserta

Barcelona, 11 de desembre de 2018

