Vacant 24/2021
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL A
L’ÀREA DE RECURSOS GEOLÒGICS

TASQUES:
•
•
•
•
•
•
•

Realitzar treballs de camp per obtenir informació per projectes de geoquímica
ambiental (sòls i aigües) o altres projectes transversals de l’Àrea de Recursos
Geològics.
Elaborar i analitzar dades edafològiques i hidrogeològiques en el marc dels
projectes de geoquímica ambiental i en general de manera transversal a l’Àrea de
Recursos Geològics.
Supervisar, assessorar i controlar les tasques d’adquisició d’informació a camp
realitzades per equips externs.
Organitzar l’emmagatzematge de la informació geoquímica (sòls i aigües).
Efectuar el tractament estadístic i SIG de les dades.
Elaborar informes i preparar plecs tècnics.
Modelitzar dades.

PERFIL:
Imprescindibles
•
•

•
•
•

Titulació superior en Geologia, Enginyeria Geològica, Grau en Enginyeria
Geològica i Ambiental o similar.
Curs de postgrau en hidrologia subterrània o investigació i recuperació d'aigües
subterrànies i sòls contaminats (min. 350h); o màster relacionat en matèria d’aigües
subterrànies / recursos minerals / enginyeria ambiental orientat a contaminació de
sòls i aigües.
Experiència mínima de 4 anys en exercici de gabinet tècnic i treballs de camp i en
redacció d’estudis relacionats amb geoquímica ambiental (sòls i/o aigües).
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent.
Carnet de conduir vigent classe 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:
•
•
•
•

Alt grau en autonomia tècnica, iniciativa i responsabilitat, en la qualitat de les feines
efectuades i en el compliment de terminis d’execució de projectes.
Facilitat per desenvolupar relacions personals i integrar-se en equips de treball.
Empatia i flexibilitat per coordinar i dirigir reunions i resoldre amb èxit situacions no
previstes.
Persona organitzada i metòdica per portar i executar un full de ruta personal i
compartit, i amb facilitat per adaptar-se a noves directrius i tasques.

Competències específiques:
•
•
•

Experiència en tècniques d’anàlisi estadístic de dades (ús de RStudio o eines
similars) i tractament geoespacial amb eines SIG (QGIS i/o ArcGIS). Coneixements
bàsics de CoDA (Compositional Data Analysis)
Experiència en modelització de dades hidrogeològiques.
Coneixement d’anglès a nivell de comprensió de textos tècnics.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•

•
•

Places: 1.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Superior 2 Nivell A2.
Jornada: Jornada de 30 h setmanals.
Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada
del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 13:00 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: Assignació temporal per substitució IT. Un cop finalitzada aquesta
assignació temporal es retornarà a la situació anterior.

Barcelona, 2 de novembre de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

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

Conesa Buscallà, Ariadna (DNI **5935***)

Les valoracions de la candidatura va ser:

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Conesa Buscallà, Ariadna

25,00

Estat del procés de selecció: Tancat.
Candidatura seleccionada: Ariadna Conesa Buscallà

Barcelona, 9 de novembre de 2021

Valoració
competències
específiques

TOTAL

55,00

80,00

