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CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS/ES ASSOCIATS/DES PER A L'ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA 
TECNOCAMPUS (Ref: S01/2017/ASS_GEI_B) 

 

S’obre la present convocatòria de selecció de PDI associat a temps parcial per al Grau en Enginyeria d’Informàtica de 
Gestió i Sistemes d’Informació, en les següents assignatures de tercer curs: 
 

 Aplicacions mòbils 

 Gestió de sistemes d’informació 

 Enginyeria del software III 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

 Impartició de les assignatures anteriors. 

 Elaboració del pla docent d'assignatures en els àmbits anteriors 

 Assessorar al coordinador de grau en la consecució dels objectius de qualitat docent associats al Grau en 
Enginyeria d'Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 

 Funcions pròpies del Personal Docent Investigador de Tecnocampus 
 
REQUISITS INDISPENSABLES: 

 Titulació universitària de Llicenciat/da, Graduat/da o Enginyer/a. 

 Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit (aquest aspecte es verificarà en la fase d'entrevista als 
candidats finalistes). 

 
ASPECTES VALORABLES DEL CV: 
Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables. 

 Idoneïtat de la formació acadèmica amb el perfil de les assignatures. 

 Estar en possessió del títol de doctor/a.  

 Acreditació AQU o equivalent o màster relatiu a les àrees de coneixement indicades a l’oferta. 

 Experiència docent en continguts de les assignatures de l’àmbit del concurs. 

 Participació en grups de recerca i/o i+D en àrees de coneixement de les matèries del concurs. 

 Experiència professional en els àmbits relacionats amb les assignatures del concurs; en concret: 

o Disseny d’interfícies gràfiques per mòbils amb criteris d’usabilitat i accessibilitat 

o Patrons d’interfícies gràfiques per a mòbils 

o Programació de fils d’execució en aplicacions natives per  mòbils 

o Accés a bases de dades locals i remotes des de mòbils 

o Programació de sensors en dispositius mòbils 

o Consum de serveis remots des de dispositius mòbils 

o Direcció i gestió de sistemes d’informació i tecnologies de la informació 

o Modelat, enginyeria i re-enginyeria de processos de negoci 

o Planificació de sistemes d’informació 

o Marc legislatiu dels sistemes d’informació 

o Experiència professional com a DPO, CTO i/o CIO 

o Gestió econòmica, financera i pressupostària de departaments de SI/TI 

o Enginyeria de requisits del software 

o Modelització i especificació formal de requisits del software 

o Patrons d’anàlisi i disseny orientat a l’objecte del software 

o Estratègies i tècniques de proves 

ASPECTES VALORABLES A L’ENTREVISTA: 
Es convocaran a entrevista aquelles persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV. 

 Presentació CV per part del candidat/a. 

 Entrevista de la comissió de selecció al candidat/a. 

 Domini del català, castellà i anglès, parlat i escrit. 

 
 

 

http://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/aplicacions-mobils?a=848
http://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/gestio-de-sistemes-d-informacio?a=630
http://www.tecnocampus.cat/ca/detall-assignatura/enginyeria-del-software-iii?a=629
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S’OFEREIX: 

 Incorporació el dia 3/4/2017. 

 Contracte temporal com a professor/a associat/da en dedicació parcial (<20 ECTS). 

 Cal disponibilitat en horari de matí i tarda. 
 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS:  
Fins el 27/02/2017, mitjançant correu electrònic de sol·licitud a l’adreça seleccio@tecnocampus.cat  
 
Imprescindible adjuntar CV i els documents justificatius de les titulacions i mèrits al·legats en suport digital.  
Cal identificar en la sol·licitud el número de referència de la convocatòria: S01/2017/ASS_GEI_B 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 
 

Data de publicació: 09/02/2017

mailto:seleccio@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball
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ANNEX I 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració dels candidats admesos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Calendari 

1. Publicació anunci:  09/02/2017 
2. Presentació candidatures per correu-e:  fins el  27/02/2017 
3. Previsió publicació llista admesos i exclosos a participació: 01/03/2017 
4. Valoració dels candidats admesos per part de la comissió de selecció: a partir del  07/03/2017. Els candidats finalistes que passin a la fase de presentació 

seran avisats de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic o telèfon. 
 

 
 CURRICULUM  

(60 punts màx.) 
ENTREVISTA 

(40 punts màx.) 
TOTAL 

ASPECTES 
VALORABLES 

Idoneïtat de la formació 
acadèmica amb el perfil 
de les assignatures. 

 

 
* Títol doctor/a: 5 punts 
* Estudis de doctorat i/o 
màsters relacionats: 2,5 
punts 

Acreditat AQU o equivalent: 
* Lector o eq.:2,5 punts 
* Recerca o eq.: 5 punts 

Experiència 
professional 

Experiència en 
docència   

Entrevista  Presentació    

PUNT. MÀX. 10 5 5 25 15 40 100 


