
BECA DE PROJECTE

PERSONAL ,  ÁREA EFICIENCIA ENERGÉTICA ,  DR.  CORONAS  SALCEDO, ALBERTO

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Donar suport en les següents tasques:

- HTML, JavaScript, PHP, MySql.
- Escalar i mantenir la infraestructura del grup de recerca URV/CREVER.
- Actualitzar sistemes operatius.
- Escalar el sistema si cal.
- Documentar i mantenir els sistemes.
- Atenció a l'usuari: donar suport a estudiants de màster, doctorands i professors que formen part del grup URV/CREVER.
- Instal·lació i actualització de programari
- Preparació d'ordinadors per a usos diferents.

Totes aquestes tasques complementaran la seva formació acadèmica i estaran directament relacionades amb l'assoliment
de les competències bàsiques definides al pla d'estudis.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

- Col·laborar en projectes en l'àmbit de l'enginyeria informàtica que tinguin com a objecte crear, desenvolupar o explotar
sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
- Col·laborar amb les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica.
- Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Saber comunicar i transmetre els
coneixements, les habilitats i les destreses de la professió denginyer en tècnica en informàtica.
- Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i el desenvolupament de nous
mètodes i tecnologies, així com les que els dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
- Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
- Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiant d'enginyeria informàtica

REQUISITS

Aptitud de Treball en equip, Responsabilitat i motivació

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  622.29 €

Hores setmanals:  17:00 h

Data inici:  03/10/2022              Data final:  31/12/2022              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Planta pilot num2

Perfil d'Activitat URV: 7. Activitat de gestió.

7.2. Gestió informàtica.

EPI's:  NO APLICA

Correu electrònic on rebre els Cv's:  alberto.coronas@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  21/09/2022

Data: 06/09/2022
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