
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER A TÈCNIC/A EN PROGRAMACIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ 

Ref.: S36/2014/IT_PAS    
 

Donada la necessitat de cobrir una plaça de Tècnic/a en Programació i Sistemes d’Informació,  
es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

• Programació en entorns web amb llenguatges: HTML5, CSS3, LESS, JavaScript, PHP. 
Sistema de Framework CodeIgniter para php. 

• Gestió de BBDD: ORACLE, MySQL y SQLServer 
 
REQUISIT INDISPENSABLE: 
Titulació: Enginyer/a, Enginyer/a Tècnic/a, Graduat/da o CFGS en  Informàtica. 
 
ASPECTES VALORABLES: 

• Experiència i coneixement en llenguatges de programació HTML5, CSS3, LESS, 
JavaScript, PHP. Sistema de Framework CodeIgniter para php. 

• Experiència i coneixement en BBDD: ORACLE, MySQL y SQLServer 
 
S’OFEREIX:  

- Contracte temporal a jornada completa. 
- Grup professional tècnic, nivell retributiu T4.  
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni. 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 15 de gener de 2015, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i 
documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la 
sol·licitud el número de referència S36/2014/IT_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 
 

 
Mataró, a 23 de desembre del 2014 
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ANNEX I 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de 

Tècnic/a  de Projectes de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions IT 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
En aquesta fase es valorarà el Currículum  dels candidats, amb el mèrits degudament justificats 
i s’efectuarà una prova pràctica, amb el següent detall: 
 
Concepte  Descripció Puntuació 
Experiència Es valorarà l’experiència en llocs de treball 

del mateix perfil. Amb una valoració de 1,5 
punt per cada any justificat. 

Fins a 15 punts 

Formació Es valorarà la formació addicional a la 
requerida pel lloc de treball, sempre que 
aquesta estigui relacionada amb les 
necessitats del lloc de treball. 

• Estudis o certificacions oficials de 
més de 300 hores: 3 punts 

• Formació oficials o certificacions de 
menys de 300 hores: 0,5 punt per 
cada 75 hores o fracció. 

• Altres formacions: 0,25 punts per 
cada 100 hores. 

Fins a 10 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 5 punts 

 
Prova pràctica. Es realitzarà una prova pràctica consistent en un exercí de programació i 
treball  amb BBDD (fins a 30 punts). 
 
b) Entrevista personal (fins a 40 punts) 
 
c) Relació prèvia amb TecnoCampus (fins a 15 punts) 
Es puntuarà la relació prèvia amb la Fundació TecnoCampus amb un màxim de fins a 15 punts 
addicionals.  

 


