Vacant 22/2021
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL A LA
UNITAT DE GEOLOGIA REGIONAL

TASQUES:
•
•
•
•
•
•
•

Analitzar i interpretar dades geològiques en el marc de projectes de caracterització
geològica i geomorfològica regional, del conjunt del territori de Catalunya.
Realitzar treballs de camp per obtenir informació geològica.
Redactar informes d’estudis geològics i de processos geològics actius.
Elaborar mapes geològics i geomorfològics.
Organitzar, mantenir i actualitzar bases de dades i conjunts d’informació geològica.
Participar en projectes de desenvolupament i recerca en l'àmbit de les Ciències de
la Terra.
Difondre resultats i continguts derivats de projectes geològics de l’ICGC.

PERFIL:
Imprescindibles
•
•
•
•

Titulació: Grau en Geologia.
Experiència professional: Mínim tres anys en el desenvolupament de projectes de
geologia regional; que versin entorn a la caracterització geològica, geomorfològica
i/o de processos geodinàmics actius d’àmbits d’abast regional.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció
General de Política lingüística, o l’equivalent.
Carnet de conduir vigent tipus B.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
•
•
•

Autonomia tècnica: Capacitat d’actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre
eficaçment les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l'activitat professional.
Presa de decisions: Capacitat d’escollir, entre diferents alternatives, les que són
més viables per a la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels
possibles efectes i riscos.
Treball en equip: Capacitat per participar i col·laborar activament en un equip o grup
de treball i per coordinar-s'hi, per tal d'assolir els objectius comuns.

Competències específiques:
•
•
•
•
•
•
•

Coneixement de la geologia regional de Catalunya i les unitats estructurals i
fisiogràfiques en les que se situa.
Coneixement en la caracterització de fenòmens relacionats amb processos
geològics actius.
Coneixement en la realització de mapes geològics i geomorfològics.
Coneixement i experiència en la realització de treballs geològics de camp.
Coneixement en la caracterització paleontològica, petrològica, geoquímica i
mineralògica de materials geològics.
Coneixements i experiència en cartografia digital, CAD i SIG.
Nivell d’anglès.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•

•
•

Places: 1.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a superior 2, Nivell A2.
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’Interinitat per excedència.

Barcelona, 25 d’octubre de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna es va rebre 1 candidatura que reuneix tots els requisits
imprescindibles:
•

Subiela i Blanco, Guillem (DNI **1930***)

Les valoracions de la candidatura va ser:

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Subiela i Blanco, Guillem

23,40

Estat del procés de selecció: Tancat.
Candidatura seleccionada: Guillem Subiela i Blanco

Barcelona, 3 de novembre de 2021

Valoració
competències
específiques

TOTAL

63,25

86,65

