Vacant 12/2022
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL
DE SUBSTITUCIÓ PER IT A L’ÀREA DE SERVEIS, SISTEMES
I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•
•
•

Places: 1.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a 1, Nivell C4.
Retribució bruta anual: 26.192,74 euros.
Jornada: Jornada especial de monitorització: 37,5h setmanals de dilluns a divendres.
Horari: El personal que forma part de l’equip de monitorització ha de garantir que com a
mínim 1 persona cobreixi el servei de monitorització de 7:00h a 18:00h. Per aquest motiu,
l'horari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del personal entre les 7:00
i les 14:30h, de dilluns a divendres (el temps restant de jornada diària, es realitza entre les
6:50 i les 15h). Un dia o dos a la setmana, en funció de l’organització interna de l’equip,
l’horari de treball serà de 10:30h a 18:00.
Aquest personal està subjecte al sistema de guàrdies de monitorització.
Incorporació prevista: Immediata.
Vinculació: Temporal per substitució d’una baixa per IT.

•
•
•

TASQUES:
El tècnic/a escollit/da s’integrarà a l'Àrea de Serveis, Sistemes i Tecnologies de la Informació,
en concret a l’equip d’Operacions per a dur a terme les tasques següents:
•
•
•
•

Operacions, gestió i manteniment de l’arxiu digital (Cintotecari).
Actualització, distribució i publicació de productes digitals.
Monitorització web dels serveis essencials de l’Institut.
Protecció de dades: Operacions i gestions relacionades.

PERFIL:
Imprescindibles
•

Formació professional de segon grau en alguna de les àrees relacionades amb la
informàtica o formació equivalent. S’haurà de presentar la certificació corresponent.

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

Certificat de coneixements de català de nivell intermedi B de la Direcció General de Política
lingüística o equivalent

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

Capacitats i habilitats de treball en equip.
Mètode. Resolutiva. Rigorosa. Claredat. Agilitat.

Competències específiques:
•
•
•

Experiència en administració sistemes operatius Windows.
Experiència a nivell d’usuari en sistemes operatius Linux.
Nivell d’anglès.

Barcelona, 21 d’abril de 2022

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria externa es varen rebre 7 candidatures, de les quals només 2 reunien tots els
requisits imprescindibles, pel que passarien a la següent fase del procés de selecció. Quan s’ha
convocat als 2 candidats, el candidat amb inicials FCM renuncia a continuar en el procés de
selecció. Finalment només resta el candidat:
•

Elias Prats, Pau (DNI **3508***)

Les valoracions de la candidatura finalista van ser:

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Elias Prats, Pau

21,30

Estat del procés de selecció: Tancat.
Candidatura seleccionada: Pau Elias Prats

Barcelona, 11 de maig de 2022

Valoració
competències
específiques

TOTAL

45,00

66,30

