Vacant 11/2020
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL DE
TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

TASQUES:






Planificació i realització de treballs d’exploració geofísica amb l’aplicació de
mètodes sísmics (adquisició, processat i interpretació).
Integració de models sísmics 2D-3D amb models geofísics obtinguts amb
altres mètodes geofísics.
Responsable de la informació de sísmica activa de la base de dades
geofísiques de Catalunya.
Elaboració i redacció d’informes tècnics.

PERFIL:
Imprescindibles










Llicenciatura o Grau en Física o Geologia, amb coneixements de Geofísica
Aplicada, en particular en mètodes sísmics.
Coneixements elevats en adquisició, processat i interpretació de dades
sísmiques.
Coneixement de programaris de processat de dades sísmiques.
Coneixements en integració de dades i models geofísics i geològics.
Coneixements d’anglès a nivell de conversa i de redacció tècnica.
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.
Carnet de conduir vigent classe B.
Disponibilitat per a viatjar.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
Persona activa, responsable, amb iniciativa i amb capacitat de treball en equip i
comunicació.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
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Competències específiques:






Doctorat o Màster en Geofísica.
Grau d’expertesa i anys d’experiència en diferents mètodes sísmics.
Coneixements en organització de dades geofísiques (Base de Dades).
Coneixement de programaris informàtics: sistemes d’informació geogràfica
(QGIS), Bases de Dades, programació en Matlab o Python.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:







Places: 1
Centre de treball: Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de
Montjuic, s/n, 08038-Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a divendres. 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.

L’accés de les candidatures està subjecte a les necessitats del servei de la unitat
d’origen.

Barcelona, 23 de juliol de 2020

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna només es va rebre 1 candidatura que reunia tots els requisits
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1. ACJ
Les valoracions de la candidatura va ser:

Candidatura

ACJ

Valoració
competències
específiques

24,50

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Juvenal Andrés Cabrera

Barcelona, 31 de juliol de 2020

Valoració
competències
genèriques

TOTAL

64,00

88,50

