Vacant 10/2019
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A
SUPERIOR 2 A L’ÀREA DE GEOTÈCNIA I PREVENCIÓ DELS 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:
Imprescindibles






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. La competència es demostrarà
mitjançant certificat o prova de nivell.
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).
Coneixement de principis de desenvolupament de software, de programació o
llenguatges de programació específics.
Coneixements en eines auxiliars d’auscultació, control i mesura.
Nivell d'anglès superior al nivell B2 establert als requisits mínims (C1, C2).

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:










Places: 1.
Categoria: Tècnic Superior 2, nivell A2.
Vinculació: Temporal d’obra o servei. Data màxima de finalització el 12 de
novembre de 2020.
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.
Tipus de contracte: Temporal d’obra o servei. Data màxima de finalització el 12
de novembre de 2020.

Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària amb reserva
de plaça per a persones amb una discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al
33%. En cas que aquesta plaça no quedés coberta amb persones amb discapacitat, es
cobriria amb una de les candidatures rebudes sense cap grau de discapacitat, un cop
superades totes les fases del procés de selecció.
Barcelona, 24 de maig de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna no es va presentar cap candidatura.
A la convocatòria externa no es va rebre cap candidatura amb discapacitat reconeguda.
A la convocatòria externa es varen rebre 9 candidatures de les quals només 3 reunien tots
els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1. BRJ
2. DSG
3. MPX

Candidatura

Valoració
competències
específiques

Valoració
competències
genèriques

TOTAL

BRJ

26,98

45,37

72,35

DSG

24,08

50,67

74,74

MPX

24,73

47,59

72,32

En data 5 de juliol quan se li va oferir la plaça a la candidatura DSG que havia estat la que
havia obtingut la puntuació més alta, aquesta va renunciar a la plaça.
La candidatura que ocuparà el lloc vacant és la que va quedar en segona posició.
Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: José Becerra Rivera

Barcelona, 8 de juliol de 2019

