
 

 

Criteris de valoració i convocatòria a entrevista persones candidates 

 

Plaça: TECNIC/A SUPERIOR EN IC 

Codi: 195-09 

Destinació : UTG Ambit TIC Campus Nord 

convocada a concurs laboral temporal de relleu, per jubilació parcial, per resolució 1179/2018, 
de 7 de juny. 

1.- El tribunal ha establert els següents criteris de valoració per a la fase de preselecció 
d’aquesta plaça: 

Coneixements i experiència en: 

a) Plataformes de computació d’alt rendiment. 
b) Eines per a la gestió de cues i monitoratge de recursos computacionals SLURM, GANGLIA, 
NAGIOS o ZABBIX. 
c) Coneixements avançats de Linux a nivell d’administrador i de diferents distribucions (p.ex. CentOS, 
Ubuntu/Debian...). 
d) Automatització de tasques amb llenguatges de programació de shell tant Windows (Powershell), 
com Linux (shell, PERL, Python). 
e) Sistemes de gestió d'imatges. 
f) Configuració, administració, manteniment i optimització de bases de dades (p.ex.PostgreSQL, 
MySQL, MariaDB...). 
g) Plataformes de màquines virtuals OpenStack, OpenNebula i virtualitzadors (KVM, LXC, LXD...).  
h) Llenguatges: C, C++, Python, PHP, CUDA. 
i) Programació paral·lela amb arquitectures de memòria compartida (p.ex. OpenMP) i distribuïda (p.ex. 
MPI).  
j) Llibreries i eines: Matlab, R,Nektar++, OpenFOAM. 
k) Gestió avançada de xarxes de comunicacions CISCO i DELL. 
l) Coneixements de seguretat informàtica (gestió de tallafocs, seguretat perimetral, etc.). 
m) Metodologies Agile per al desenvolupament,  la integració i el desplegament continu. 
n) Eines de gestió de projectes TIC. 
o) Eines de control de versions del programari: git. 
p) Tècniques de comunicació i d’atenció a usuaris. 
q) Metodologies i tècniques de planificació, control i seguiment, i d’anàlisi i solució de problemes. 
Gestió de projectes i per objectius. Avaluació i qualitat. 
r) Anglès parlat, llegit i escrit. 
s) Altres coneixements o experiència a valorar detallats al perfil. 

 

 
El tribunal acorda no fer selectiva la preselecció i convocar les candidatures admeses a la realització 
d'una entrevista. 
 



 

 
2.- Persones preseleccionades que es convoquen a la realització d’una entrevista:  
 
  

Dia 6 de juliol de 2018 

Lloc 

Edifici Vèrtex  
Espai col·laboratiu, 2a planta de l’edifici  
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC)  
08034 Barcelona 

 
 

Persones preseleccionades Hora  

FLORES TERRON, Miguel Angel 
MIRANDA ALAMO, Guillermo 

 
9:15  
9:45 

 

  
 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
 
Barcelona, 28 de juny de 2018 
 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez  Muñoz 


