Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

Definición do posto: Coordinador de formación e vixilancia tecnolóxica
Ref.- Coord-Form
Titulación: Enxeñeiro Superior Informático
Funcións:
- Coordinar as accións de formacion cos grupos de traballo
correspondentes
- Participar no deseño de contidos para cursos divulgativos e técnicos a
diferentes colectivos.
- Vixilancia tecnolóxica no seu ámbito.
Contrato: obra ou servizo determinado
Lugar de traballo: Santiago de Compostela
Incorporación: inmediata
Interesados enviar c.v., indicando a referencia a emprego@cesga.es ou:
Fundación CESGA, Avda. de Vigo, s/n – Campus Universitario Sur - 15705
Santiago de Compostela.
Os currículum vítae recibidos no prazo publicado na convocatoria valoraránse
de acordo os criterios expostos a continuación:
- Requisitos:
-

Experiencia con tecnoloxías baseadas en software libre.
Experiencia na xestión e organización de accións formativas.
Experiencia na elaboración e deseño de contidos educativos.
Experiencia docente.
Dominio de inglés, castelán e galego falado e escrito.

- Valoracións:
-

-

-

Curso de Aptitude Pedagóxica
Coñecemento en plataformas de e-learning open source.
Coñecemento sobre a elaboración de contidos en software
libre (masters, posgraos, ensino secundario, iniciativas na
empresa).
Coñecemento do ensino regrado (Ciclos formativos de grao
medio e superior) e actividades formativas en PEMES,
Concellos e outros.)
Asistencia a cursos específicos de software libre.
Coñecemento específico en ferramentas de vixilancia
tecnolóxica.
Doutoramento.
Coñecemento específico en xestión de proxectos.

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

TÁBOA DE VALORACIÓN: Ref.- Coord-Form
Requisitos:

50 PUNTOS

Enxeñeiro superior en Informática
Experiencia con tecnoloxías baseadas en
software libre.
Experiencia na xestión e organización de
accións formativas.
Experiencia en elaboración e deseño de
contidos educativos.
Experiencia docente.

Obrigatorio
25 puntos (5 por cada proxecto)
10 puntos (2 por cada acción)
10 puntos (2 por cada contido)

5 puntos (1 punto por cada experiencia de
máis de 20 horas)
Dominio de inglés, castelán e galego falado Obrigatorio
e escrito.
Valoracións:

50 PUNTOS

Coñecemento sobre a elaboración de
contidos en software libre (masters,
posgraos, ensino secundario, iniciativas na
empresa)
Coñecemento do ensino regrado (Ciclos
formativos de grao medio e superior) e
actividades formativas en PEMES,
Concellos e outros
Asistencia a cursos específivos de software
libre

10 puntos (2 puntos por actividade
formativa)

Curso de Aptitude Pedagóxica

5 puntos

10 puntos (2 puntos por contido)

10 puntos (2 puntos por curso de máis de
20 horas)

Coñecemento en plataformas de e-learning 5 puntos (1 punto por año de experiencia)
open source
Doutouramento
5 puntos
Coñecemento específico en ferramentas de 3 puntos (1 punto por ferramenta)
vixilancia tecnolóxica
Coñecemento específico en xestión de
2 puntos
proxectos.

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

Definición do posto: Coordinador de soporte técnico e proxectos
Ref.- Coord-Pil
Titulación: Enxeñeiro Superior Informático
Funcións:
- Coordinar as experiencias piloto e soporte técnico do Centro.
- Vixilancia tecnolóxica no seu ámbito.
- Colaboración na xestión do proxecto e outras áreas do mesmo.
Contrato: obra ou servizo determinado
Lugar de traballo: Santiago de Compostela
Incorporación: inmediata
Interesados enviar c.v., indicando a referencia a emprego@cesga.es ou:
Fundación CESGA, Avda. de Vigo, s/n – Campus Universitario Sur - 15705
Santiago de Compostela.
Os currículum vítae recibidos no prazo publicado na convocatoria valoraránse
de acordo os criterios expostos a continuación:
Requisitos:
– Experiencia
probada
en
migracións
dende
contornos
propietarios a software libre.
– Experienca técnica con tecnoloxías baseadas no software libre.
– Experiencia en atención remota a usuarios.
– Dominio de inglés, castelán e galego falado e escrito.
- Valoracións:
- Coñecemento en xestión e implantación de proxectos de
software libre.
- Coñecemento específico en xestión de proxectos.
- Asistencia a cursos específicos de software libre.
- Doutoramento.
- Coñecemento específico en ferramentas de vixilancia
tecnolóxica.
- Coñecemento de aplicacións informáticas en: Concellos, PEMES
e/ou centros educativos.

–

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

TÁBOA DE VALORACIÓN: Ref.- Coord-Pil
1. Requisitos:

55 PUNTOS

Enxeñeiro superior en Informática
Obrigatorio
Experiencia probada en migracións dende 20 puntos (5 puntos po cada proxecto de
migración).
entornos propietarios a software libre.
Experienca técnica con tecnoloxías
20 puntos (5 puntos por cada proxecto).
baseadas no software libre.
Experiencia en atención remota a usuarios 15 puntos (5 puntos por cada proxecto)
Dominio de inglés, castelán e galego falado Obrigatorio.
e escrito.
2. Valoracións:

45- PUNTOS

Coñecemento en xestión e implantación de 15 puntos (5 por proxecto)
proxectos de software libre.
Asistencia a cursos específicos de software 10 puntos (2 puntos por curso de máis de
libre
20 horas)
Coñecemento de apliacións informáticas
en: Concellos, PEMES e/ou centros
educativos.

9 puntos (3 puntos por cada sector)

Doutoramento

5 puntos

Coñecemento específico en vixilancia
tecnolóxica.

3 puntos (1 punto por ferramenta)

Coñecemento específico en xestión de
proxectos.

3 puntos

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

Definición do posto: Técnico experto en Software Libre
Ref.: Tec-SL
Titulación: Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas ou Ciclo Formativo
de grao superior enAdministración de Sistemas Informáticos/Desenvolvemento
de aplicacións.
Funcións:
- Soporte técnico aos usuarios do Centro de Referencia (empresas,
concellos, centros educativos, etc.)
- Administrar os servidores do Centro de Referencia (servicios internet,
BBDD, servidor de aplicacións, etc.)
Contrato: obra ou servizo determinado
Lugar de traballo: Santiago de Compostela
Incorporación: inmediata
Interesados enviar c.v., indicando a referencia a emprego@cesga.es ou:
Fundación CESGA, Avda. de Vigo, s/n – Campus Universitario Sur - 15705
Santiago de Compostela.
Os currículum vítae recibidos no prazo publicado na convocatoria valoraránse
de acordo os criterios expostos a continuación:
–

Requisitos:
– Experiencia mínima de 1 ano na administración de servizos de
Internet baseados software libre e BBDD.
– Experiencia no desenvolvemento de aplicacións Web en
contornos LAMP.
– Inglés técnico, castelán e galego falado e escrito.

- Valoracións:
- Coñecemento na creación de distribucións Live-CD GNU/Linux
(empaquetado, etc.).
- Coñecemento de ferramentas de atención remota a usuarios.
- Formación específica en software libre.
- Coñecemento de ferramentas de vixilancia tecnolóxica.

Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia

TÁBOA DE VALORACIÓN: Ref.- Tec-SL
1. Requisitos:

40 PUNTOS

Obrigatorio.
Enxeñeiro técnico de sistemas ou Ciclo
Formativo de Grao Superior en Informática
Experiencia mínima de 1 ano na
20 puntos (5 por cada servicio: Correo,
administración de servicios de Internet
Web, seguridade, BBDD)
baseados software libre e BBDD.
Experiencia no desenvolvemento de
20 puntos (5 puntos por ano traballado)
aplicacións Web en entornos LAMP.
Inglés técnico, castelán e galego falado e Obrigatorio.
escrito.
2. Valoracións:

60 PUNTOS

Coñecemento na creación de distribucións 30 puntos (5 puntos por distribución /
Live-CD GNU/Linux (empaquetado, etc.)
proxecto)
Coñecemento de ferramentas de atención 15 puntos (5 puntos por actividade)
remota a usuarios.
Formación específica en software libre.

12 puntos (2 puntos por curso de máis de
20 horas)

Coñecemento de ferramentas de vixilancia 3 puntos (1 punto por ferramenta)
tecnolóxica.

