
 

 

Criteris de valoració i Preselecció de persones candidates 

 

Plaça: TÈCNIC/A EN INFORMÀTICA i COMUNICACIONS 

Codi: 194-29 

Destinació : UTG Campus Diagonal-Besòs 

Convocada a concurs laboral temporal per resolució 1241/2018, de 19 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) Linux i màquines virtuals: 
 
- Administració i manteniment d'eines de virtualització de servidors (KVM, Xen, 
VMWare ESX i OpenStack). 
- Administració i manteniment de servidors Linux (Ubuntu/Debian i CentOS). 
- Administració i manteniment de dominis amb Samba i Active directory. 
- Seguretat informàtica, identificació d’usuaris, LDAP i controls d’accés. 
 
b) Eines i gestió d'imatges: 
- Sistemes de gestió d'imatges (Clonezilla, OpenGnSys). 
- Gestió  automatitzada  de  servidors  i  estacions  de  treball  amb  eines  com  
Puppet,  Chef, Ansible, Chocolatey. 
- Instal·lació i desplegament d'eines d'inventari (OCS). 
 
c) Llenguatges: 
- Automatització   de   tasques   amb   llenguatges   de   programació   de   shell   tant  
Windows (Powershell), com Linux (shell, PERL, Python). 
- Llenguatges de programació (PHP, Javascript) així com eines (frameworks, 
biblioteques,  mapejadors,  plantilles,  etc.)  vinculades  (Symfony, Bootstrap,   
Composer,  
Jquery, Doctrine, Twig). 
- Administració i manteniment de bases de dades (PostgreSQL). 
- Eines de control de versions del programari: subversion i git. 
 
d) Suport TIC als usuaris i tècniques de comunicació i atenció. 
 
El tribunal acorda que per superar la preselecció cal obtenir una valoració mínima als 
diferents criteris establerts. 



 

 

  2.- Participants que han superat la preselecció i es convoquen a la realització d’una 
prova teòrica selectiva escrita i amb suport informàtic (amb supòsits pràctics a 
desenvolupar i preguntes breus i/o de tipus test) relacionada amb el perfil del lloc de 
treball, amb una durada màxima de 2 hores. 

 

Persones preseleccionades 

 
LOZANO CARRETERO, Jose Joaquin 
SARIOL RAMOS, Joyce 
 

 
 

Dia 5 de setembre de 2018 

Hora 10:15 hores 

Lloc 

Edifici Vèrtex  
Sala 110 (1a planta de l’edifici)  
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC)  
08034 Barcelona 

 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
 
Barcelona, 11 de juliol de 2018 
 
 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
 
La secretària del tribunal 


