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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
“TÈCNIC MITJÀ O TÈCNICA MITJANA DE SUPORT A UN PROJECTE DE 

RECERCA" 
 
 
 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES) 
• Desenvolupament i manteniment de noves apps creades per al maneig del dolor 

crònic per Android i iOS. 
• Disseny i execució de les millores necessàries en l’app creada tant en l’interfici 

d’usuari, com en relació a l’experiència d’usuari 
• Refinament i contrast de la versió portable del sistema de neurofeedback  
• Tasques de suport a la l’equip de recerca de la Càtedra de dolor infantil  
• Administrar i mantenir servidor Linux pel desenvolupament del conjunt d’activitats 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Enginyeria en telecomunicacions. 
 

 REQUISITS 
• Coneixements en desenvolupament d’apps de salut per Android i iOS. 
• Coneixements RGPD (Reglament General de Portecció de Dades) per apps de 

salut. 
• Coneixements de software de control de versions Git. 
• Coneixements de la programació mutithreading i multiprocessos. 
• Coneixements sobre bases relacionals SQLite i Room Persistence Library. 
• Coneixements en la persistència de dades i serveis de núvol Firebase. 
• Coneixements de tecnologies Rxjava, Gradle, JSON, XML i Trello. 
• Coneixements de segells digitals per apps de salut. 
• Coneixements relacionats amb les tasques requerides en les bases d’aquesta 

convocatòria. 
 

 ES VALORARÀ 
• Experiència laboral en desenvolupament (programació) d’apps mòbils. 
• Experiència laboral en el desenvolupament d’apps per a pacients amb dolor . 
• Experiència laboral en desenvolupament de guies per al disseny i programació 

d’apps mòbils de salut. 
• Experiència laboral relacionada amb els coneixements i tasques requerits en les 

bases d’aquesta convocatòria. 
 
 CONDICIONS LABORALS 
• Tipus de jornada: a temps complet (37,5h/setmana).  
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• Ubicació física del lloc de treball: Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia/virtual 

• Contracte d’obra i servei.  
• Durada 2 mesos 
• Salari: 2.727,80€ bruts mes (inclou pagues extres) 
• Incorporació: inmediata 

 
 

 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 
• 06/02/2021 
 

 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i jordi.miro@urv.cat  
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