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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Perfil genèric: Tècnic/a de Grau Mig de Suport a la Recerca 

Tipologia contractual:  Obra i Servei                 Grup:               2               CLT:    U 

Retribució bruta anual: 29.389,10 €/anuals (per jornada completa) 
Al ser un contracte en pràctiques la retribució serà el 60% d'aquest 
import si és el primer any, i el 75% si es tracta del segon any. 

Jornada:    14 h./set.  Durada prevista: 1 any 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Conveni HP – SOW” 

Codi:      C10294                                                     Convocatòria: 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari  
Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la 
candidatura s’han de reportar al correu electrònic: 
concursos.psr@upc.edu 

Termini de presentació de sol·licituds:  15 de març  de 2021 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat:     Àlvar Vinacua     Suplent:  Antoni Chica 
Calaf 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de 
Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal: 

 17 de març  de 2021 a les 9:45  hores mitjançant l’eina Google 
Meet 

Convocatòria a la 
prova i/o entrevista: 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes 
aquestes es realitzaran el dia 22  de  març de  2021. La comunicació 
dels candidats/de les candidates 
preseleccionats/preseleccionades, el lloc i l’hora de realització es 
comunicarà mitjançant aquesta mateixa web. 

Les persones candidates han de tenir disponibilitat per dur a terme  la 
prova i/o entrevista mitjançant l’eina informàtica Google-meet. 

RESULTAT FINAL   
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Requisits   

 
 Titulació universitària de grau mitjà; Diplomatura (antiga titulació), Grau Universitari 

(nova titulació). 
 

Descripció del lloc de treball   

Missió 

 Col·laborar en el desenvolupament d’algorismes pel processament de geometria amb la 
finalitat de millorar la velocitat, fiabilitat, repetibilitat i precisió d’impressions 3D amb la 
tecnologia d’HP. 

Funcions a desenvolupar 

 Participar activament en reunions de l’equip i en reunions amb l’equip d’enginyers del 
client. 

 Dissenyar, implementar verificar i elaborar documentació de solucions per als 
problemes proposats, en col·laboració amb la resta del nostre equip. 

 Ajudar a la depuració d’errors en tot el codi de base desenvolupat fins ara. 
 

Perfil 
Professional  

 

 
 Estudis  Graduat en Enginyeria Informàtica 
 Especialitat  Gràfics per computador, Computació 

Coneixements  

 Modelització geomètrica;  
 Processament de geometria;  
 Algorismes geomètrics. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Es valorarà:  
 

 Estar cursant màster de recerca. 

Competències Tècniques   

 Programació d’aplicacions gràfiques, Programació en C++, Programació de Shaders 
GLSL, - Vectorització, Paralel·lització. 

 Ús de git pel control de versions. 
 CI de GitLab. 
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Competències Organitzatives 

 Anglès tècnic per la lectura i redacció de documentació, per participar en reunions que 
poden ser en anglès segons els participants en cada cas. 

 Capacitat per proposar nous enfocaments i solucions són altament valorades. 

Competències Personals  

 Treball en equip. 
 Autoorganització del treball. 

Experiència Professional 

 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 
desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 

 

 
Etapes de la carrera professional   Perfil de recerca 
(s’indica amb una creu l’opció seleccionada)   (s’indica amb una creu l’opció seleccionada) 

 

x Sense experiència prèvia  x Primera etapa 

 Etapa primerenca menys de 4 anys   Professional reconegut 

 Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


