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Codi 520-90 

Plaça TÈCNIC/A DE SUPORT EN BIBLIOTECA 

Perfil Tècnic/a de Suport en Biblioteca 

Resolució concurs RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3302/41 

Destinació  Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC 

Biblioteca Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (Campus Nord) 
 
El tribunal ha establert els següents criteris de valoració:  
 
Criteris de valoració de la prova 

A la prova es valoraran les competències tècniques del perfil específic de la plaça. 

Criteris valoració de l’entrevista 
A l’entrevista es valoraran les competències personals del perfil específic de la plaça 
així com els interessos, la motivació i les expectatives de desenvolupament vers el lloc 
de treball. 
 
Convocatòria a prova 
Es convoca a la persona admesa a la realització d’una prova i entrevista si s’escau. 
La persona candidata convocada haurà d'assistir amb bolígraf propi i s'haurà 
d'esperar a l'hora indicada a l'entrada de l’edifici Vèrtex. 
 

Dia 24 de gener de 2023 

Hora 10 hores 

Lloc 

Edifici Vèrtex Aula VS202 soterrani segon 
(prova) i Aula 208 planta 2 
(entrevista) 
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 consistirà a respondre casos pràctics i preguntes curtes de 
desenvolupament, es realitzarà de forma escrita amb suport informàtic sense l’accés a 
internet i tindrà una durada màxima de 1 hora i 30 minuts 
 
Tindrà una puntuació màxima de 4 punts. Caldrà obtenir com a mínim de 2 punts dels 
4 possibles per superar-la. 
 
El mateix dia, un cop finalitzada la prova el tribunal farà la valoració de la prova i, en 
cas de superar-la, es procedirà a la realització de l’entrevista personal a continuació.  
L’entrevista es valora fins a 2 punts per l’entrevista per superar-la calen com a mínim 
de 0,5 punts. 
 
Barcelona, 10 de gener de 2023 
 
Sheila Millán Cañamares 
 
 
La secretària del tribunal 


