Vacant 09 BIS / 2020
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2
A LA UNITAT DE GEOPROCÉS

TASQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establiment dels fluxos per a la generació d’imatges de les diferents càmeres aèries
de les que disposa l’ICGC.
Gestionar el suport al programari de generació d’imatges amb els diferents
proveïdors de software.
Testejar les noves versions de software.
Planificar i realitzar el seguiment dels diferents projectes de generació d’imatges
aèries.
Generar, controlar i validar imatges digitals per a la producció cartogràfica.
Supervisar el compliment de les especificacions tècniques.
Confecció d’informes i de documentació per a lliuraments d’imatges.
Coordinació de l’equip de procés d’imatge.
Coordinació amb les diferents unitats receptores de les dades generades.

PERFIL:
Imprescindibles
•

•
•
•

Es requereix una de les següents titulacions:
o Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
o Grau en Geoinformació i Geomàtica
o Grau en Geomàtica i Topografia
o Grau en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica amb un màster en
Geoinformació
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció
General de Política lingüística o equivalent.
Bon nivell d’anglès parlat i escrit. (Mínim B2. Es realitzarà prova de nivell).
Competències en ofimàtica Office 365.

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
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

Competències específiques:
•
•
•
•

Coneixements en processats d’imatges i teledetecció.
Màster Oficial en Geoinformació.
Cursos de fotografia.
Coneixements de Photoshop.

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 A3.
Retribució bruta anual: 32.870,08 euros.
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.
Vinculació: Contracte d’interinatge.

Barcelona, 30 de setembre de 2020

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.

MBJ
SCV
FEF
PGJC
FBD

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

MBJ

22,21

35,40

57,61

SCV

17,68

23,90

41,58

FEF

22,88

18,40

41,28

PGJC

25,53

33,50

59,03

FBD

18,28

17,90

36,18

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Joan Cristian Padró Garcia

Barcelona, 20 de novembre de 2020

