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

TÈCNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA
Departament Teoria Senyal i Comunicacions
“Programa Segunda Voz”
150-739-038
16 de setembre de 2013

CONDICIONS LABORALS
GRUP:

1

JORNADA:

TIPUS DE CONTRACTE

Contracte en
pràctiques

SOU APROXIMAT PER
LA JORNADA
COMPLETA:

32.637,24 euros bruts/anual

DURADA PREVISTA:

Completa
Fins 31/12/2013

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.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
REQUISITS:
MISSIÓ:

FUNCIONS I TASQUES:

FORMACIÓ:

EXPERIÈNCIA:

Titulació universitària de cicle llarg preferentment en Enginyeria de
Telecomunicacions o Enginyeria Informàtica .
Col·laborar en el desenvolupament de sistemes de conversió de text
a veu i de veu a text, que facilitin el desenvolupament de noves veus
abaratint els costos i disminuint les hores de gravació del locutors.
Les funcions principals seran:
-

Desenvolupar els sistemes de conversió de veu a text.

-

Entrenar i integrar les xarxes neuronals.

- Avaluar els sistemes de conversió de text a veu.
Coneixements en:
-

Llenguatges de programació i entorns: Linux, Python, C / C++.

-

Aspectes teòrics i pràctics sobre mètodes estadístics de
aprenentatge automàtic i optimització.

-

Sistemes de processament de la parla i el llenguatge.

-

Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits.

Experiència en:
-

Participació en projectes de desenvolupament i integrar l’avaluació
del  software.

-

Desenvolupament de sistemes de aprenentatge automàtic i
optimització.

-

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:

Unitat: José Adrián Rodríguez Fonollosa
Suplent: Antonio Bonfonte Cavez

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

UASLR: Lourdes Moreno de Francisco
Comitè: Pendent de confirmació
18 de setembre de 2013 a les 10.30 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 20 de setembre de 2013. La comunicació dels
candidats pre-seleccionats, el lloc i l’hora de realització es
comunicaran mitjançant aquesta mateixa web.

