188-80

Codi:
Plaça:
Destinació :

Tècnic/a d’Administració
UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

Convocada per Resolució 2014/2019, de 3 de desembre, per proveir interinament un
lloc de personal funcionari per programa.
El tribunal acorda el desenvolupament del concurs de la següent manera:
Fase 1 Preselecció de currículums. Es valora fins a 10 punts.
Fase 2 Proves i/o entrevista. Es valora fins a 90 punts distribuïts entre la prova i
l’entrevista a raó de:
Prova (selectiva): Es valora fins a 50 punts.
Entrevista (selectiva): Es valora fins a 40 punts.
Criteris de valoració del currículum.
S’acorden els següents criteris de valoració:
1. Experiència laboral de més d’un any en l’àmbit acadèmic universitari. Es valora 5
punts
2. Coneixement d’idiomes (acreditats). Es valora segons nivells MECR. Fins a 5 punts
Anglès nivell B2: Es valora 3 punts
Anglès nivell C1: Es valora 4 punts
Altres idiomes nivell B2: Es valora 1 punt
Criteris de valoració de la prova.
Els criteris de valoració establerts son:






Redacció i revisió de propostes, acords i continguts d’informació. Es valora un
15% del total de la prova.
Tècniques de comunicació i atenció als usuaris. Es valora un 15% del total de
la prova.
Tècniques de planificació i organització del treball, control i seguiment.
Avaluació i qualitat. Es valora un 15% del total de la prova
Metodologies i tècniques per a l’anàlisi i la solució de problemes. Es valora un
30% del total de la prova
Coneixement de l’idioma anglès. Es valora un 25% del total de la prova

La prova tindrà caràcter eliminatori, la puntuació màxima possible serà de 50 punts i es
requerirà obtenir la meitat de la puntuació possible per tal de superar-la.
La prova consistirà en donar resposta a casos pràctics, es farà amb suport informàtic,
amb connexió a internet i tindrà una durada màxima de 2 hores. Durant la prova caldrà
respondre algun/s dels casos pràctics en anglès.

Es convoca a les persones admeses a la realització de la prova.
Dia

22 de gener de 2020

Hora

11:00 hores
Edifici Vèrtex
Aula VS202, (soterrani segon de l’edifici Vèrtex)
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC)
08034 Barcelona

Lloc

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat.
Criteris valoració entrevista.
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça, la
motivació i expectatives vers al lloc i el coneixement de l’idioma anglès (una part de
l’entrevista es farà en anglès).
L’entrevista tindrà caràcter eliminatori, la puntuació màxima possible serà de 40 punts i
es requerirà obtenir la meitat de la puntuació possible per tal de superar-la.

Barcelona, 17 de gener de 2020

La secretària del tribunal
Felicidad Barrio Zayas

