
 

Codi 188-121 

Plaça Tècnic/a de taller i laboratori 

Perfil  Tècnic/a de taller i laboratori de nivell 2 

Resolució concurs RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1401/202 

Destinació  UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona 
 
El tribunal convoca a la persona candidata en torn de promoció a la realització d’una 
prova.  
 
Criteris de valoració de la prova 
 
Es valoraran les competències tècniques del perfil, els coneixements tècnics i 
l’aplicació pràctica d’aquests d’acord amb els diferents aspectes del perfil de la plaça. 
 
Criteris valoració de l’entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i els 
interessos, motivació i expectatives de desenvolupament vers el lloc de treball. 
 
Convocatòria a prova  
 
La  persona candidata convocada haurà d'assistir amb mascareta pròpia i  s'haurà 
d'esperar  a l'hora indicada a  l'entrada  de  l’edifici Vèrtex. 

• La mascareta és obligatòria en: 
o Ús compartit d'un ascensor 
o Qualsevol persona positiva en qualsevol lloc i moment dins o fora dels 

edificis de la UPC. 
o Qualsevol persona que presenti simptomatologia compatible amb la 

COVID en qualsevol lloc i moment. 

• La mascareta es recomana: 
o En situacions on hi hagi acumulació de gent i no es pugui mantenir 

distància permanentment i la ventilació no sigui òptima. 
 

Dia 19 de setembre de 2022 

Hora 9:00 hores 

Lloc 

Edifici Vèrtex sala de reunions 208, segona 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. 
 
La prova es realitzarà amb suport paper i consistirà a respondre preguntes de tipus 
test i/o de desenvolupament de resposta curta, ja siguin de caire teòric o d’aplicació 
pràctica, relacionades amb els aspectes plantejats al perfil de la plaça. La prova tindrà 
una durada màxima de dues hores.  
 
En cas de superar la prova, es realitzarà l’entrevista a continuació el mateix dia. 
 
Barcelona, 8 de setembre de 2022 
 
 
Judith Cardelús Castells 
 
La secretària del tribunal 


