DADES DEL LLOC DE TREBALL
LLOC DE TREBALL:
UNITAT:
PROJECTE:
CODI:
TERMINI PRESENTACIÓ
DE SOL·LICITUDS:

TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ DE SUPORT A LA RECERCA
Enginyeria Electrònica
“Sistema combinado de análisis de parámetros fisiológicos,
cognitivas y conductuales basado en plataformas móviles”
150-710-043
19 de maig de 2014.

CONDICIONS LABORALS
GRUP:

2

TIPUS DE CONTRACTE
SOU APROXIMAT PER
LA JORNADA
COMPLETA:

Obra i Servei

JORNADA:
DURADA PREVISTA:

30 h./set.
Fins 31/12/2014

26.999,56 euros bruts/anual

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
REQUISITS:
MISSIÓ:
FUNCIONS I TASQUES:

FORMACIÓ:

EXPERIÈNCIA:

Titulació universitària de cicle curt o equivalent preferentment en
informàtica i/o Telecomunicacions.
Desenvolupar les aplicacions mòbils per salut i esport en plataformes
iOS i Android.
Les funcions principals seran:
- Desenvolupar els algorismes pel registre de senyals
biomètrics fent servir sensors externs i del dispositiu mòbil.
- Comunicar amb dispositius externs amb protocols sense fils
(Bluetooth).
- Dissenyar i desenvolupar els mini - jocs fent servir senyals
biomètrics.
- Responsabilitzar-se de la comunicació amb bases de dades
remotes i Data Centers.
Coneixements en:
- Llenguatge de programació Objective-C i Java.
- Entorn de desenvolupament XCode i Elipse.
- Cocos 2DX.
- Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits.
Experiència en:
- Desenvolupament d’apps per iOS i per Android.
- Desenvolupament de jocs per iOS i Android.
- Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites,
específicament, en el desenvolupament d’activitats de
recerca, tant en l’entorn universitari com industrial.

DADES DEL TRIBUNAL
MEMBRES DEL
TRIBUNAL:
DATA CONSTITUCIÓ :
LLOC DEL TRIBUNAL:
PROVES I/O
ENTREVISTES:

Unitat: Juan Ramos Castro Suplent: Mireya Fernández Chimeno

UASLR: Lourdes Moreno de Francisco
Comitè: Pendent de confirmació
Dijous, 22 de maig de 2014 a les 09.30 hores
Sala de reunions del CTT, planta soterrani 1, Edifici Vèrtex
En cas que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes
es realitzaran el 26 de maig de 2014. La comunicació dels candidats
pre-seleccionats, el lloc i l’hora de realització es comunicaran
mitjançant aquesta mateixa web.

PROCEDIMENT D’ INSCRIPCIÓ
INSCRIPCIONS:

És imprescindible que les persones interessades en participar en el
concurs omplin el formulari que trobaran a la web del CTT:
http://www.ctt.upc.edu/Concursos-PSR_, on també podran adjuntar
el seu curriculum vitae (escrit preferentment en català) i la
documentació justificativa dels mèrits al·legats.
A continuació hauran d'imprimir-lo tot i presentar-lo a qualsevol
dels registres públics de la UPC:
http://www.upc.edu/patrimoni/gestio-patrimonial/registres-publics

