
 

 

Criteris de valoració i Preselecció de persones candidates 

 

Plaça: OPERADOR/A EN INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

Codi: 188-57 

Destinació : UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona  

convocada a concurs laboral temporal de relleu, per jubilació parcial, per resolució 1540/2018, 
de 5 de setembre. 

 

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

Coneixements i experiència en: 
 
a) Instal·lació, manteniment i configuració de sistemes operatius client (Windows, Linux). 

Operació de sistemes operatius servidors (Windows, Linux).  
 

b) Instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics (hardware i software): PC's, 
impressores, portàtils, escàners, còpies de seguretat, sistemes de fitxers, xarxa, aules, etc. 
Instal·lació, configuració i ús d'eines ofimàtiques, programari orientat a l'enginyeria 
industrial, clients de correu electrònic, navegadors i antivirus. 

 
c) Xarxes i serveis de comunicacions: protocols TCP/IP, servei de www, correu electrònic, 

DNS, SMB, NFS... Operacions de connexió d'equipament de xarxa de dades, i de  
connexió d'equips a la xarxa        
 

d) Seguretat informàtica en els equips i sistemes: eines de detecció i protecció intrusions. 
 

e) Eines de generació i desplegament d'imatges de sistema: rembo, ghost. 
 

f) Equipament audiovisual i multimèdia: so, vídeo, gravació, visualització, videoconferència.  
 

Per tal de superar la preselecció el tribunal acorda que cal superar com a mínim 3 dels 6 criteris 
establerts. 

 
2.- Participants que han superat la preselecció i es convoquen a la realització d’una prova 
selectiva escrita i amb suport informàtic que consistirà en preguntes tipus test i qüestions 
breus a desenvolupar relacionades amb el perfil del lloc de treball, amb una durada màxima 
prevista d’1 hora 30 minuts :  
 
  

Dia 9 d’octubre de 2018 

Lloc 

Edifici Vèrtex  
Aula VS211, soterrani segon de l’edifici  
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC)  
08034 Barcelona 

 



 

 
 

Persones preseleccionades 

 
PACH MACIA, Maria del Carmen 
ROMERO PASTOR, Agustín 
VIVES ESPAÑA, Victor 
WALLIN HARO, Sven 
 

  
 
Per a les persones que superin la prova us avancem que està prevista la realització d’una 
entrevista personal el proper dia 15 d’octubre de 2018. 
 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
 
Barcelona, a 1 d’octubre de 2018 
 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
 

Cristina Domínguez Muñoz     


