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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Enginyeria Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

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) 

Jornada:    15 ./set.  Data Inici:   20/9/2021                   Data fi:  31/12/2021                      

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “A European AI On Demand Platform and Ecosystem 
(AI4EU)”                                        

Informació del projecte:  

Codi:      E-01463                                                                                                  Euraxess: 

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: 

 5 d’agost  de 2021 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat:      Javier Vázquez Salceda                                 
Suplent: Cecilio Angulo Bahon       
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució 
del tribunal: 

 8 de setembre    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 13 de setembre  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 

 Participar en el disseny, implementació i documentació de les interfícies per la definició 
de processos industrials suportats per un cobot de Universal Robots. Aquestes 
interfícies han de 1) facilitat que un operador pugui definir un procés a més alt nivell i 
modificar-ne algunes de les característiques sense tenir coneixements profunds de 
robòtica, i 2) permetre monitoritzar la seva execució, en un entorn simulat i sobre el 
robot real. 

Funcions a desenvolupar 

 Participar en el disseny, implementació i documentació d’una interfície UrCap per la 
definició de processos industrials dins l’entorn Polyscope d’un cobot de Universal 
Robots. 

 Cooperar en el disseny i implementació d’una aplicació Android que es pugui instal·lar 
en dispositius mòbils que permetin la monitorització a distància del procés executat pel 
robot i l’enviament d’avisos als operadors d’events rellevants en el procés. 

 Dur a terme el modelatge i documentació d’una ontologia per capaç de dotar de 
contingut semàntic a les accions que es fa i els events que es detecten a traves de la 
nova interfície. 

 Publicar els resultats en la plataforma AI4EU i en el Marketplace associat al projecte 
Looming Factory. 

 

Perfil Professional  
 

 
Estudis  :     Grau Universitari En Enginyeria Informàtica; Grau Universitari en Intel·ligència 
Artificial, Enginyeria Informàtica (antiga titulació).  
Especialitat  Computació, Intel·ligència Artificial 

Coneixements  

 Modelling of complex, structured data models, simbolic knowledge representations.   
 Machine Learning,  
 Robòtics.  
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 
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Competències Tècniques   

    Programming in languages such as C, C++, Java or Python.  
    Programming in Universal Robots’ Polyscope environament. 

 

Competències Organitzatives 

 Capacitat de treball en entorns multi-disciplinars. 
 Bon nivell de català i anglès, parlat llegit i escrit                                                                               

Competències Personals  

 Autonomia i pro-activitat. 
 Treball en equip.                                                                    

Experiència Professional 

 Es valorarà experiència prèvia en la programació de robots de Universal Robots. 
 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 

 
 

 
 
 
 
 

El lloc de treball es al Campus Nord de la UPC (Barcelona). El treball serà presencial sempre que 
ho permetin les condicions de la pandèmia de COVID-19 i les instruccions de les autoritats 
competents. 
 

 
 

 


