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CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A DE PROJECTE
COMUNITAT RIS3CAT MEDIA
La Comunitat RIS3CAT Media, en el marc del projecte nanoMOOCs, busca la
incorporació de 1 Tècnic/a de Projecteper executar tasques tècniques del projecte.
A continuació es descriuen les funcions generals i les específiques. Els interessats i
les interessades hauran de seguir el procediment que s’indica a “terminis de
presentació i contacte”.
Funcions generals a desenvolupar
●

Integrar-se en un equip del projecte tecnològic format per empreses, universitats i
centres tecnològics del sector Mèdia i orientat a l’àmbit de l’educació digital.
● Experiència en projectes de codi obert a github i open EDX: preparació de la
documentació tècnica, publicació en obert, control de canvis, etc.
● Coordinar les tasques tècniques amb el gestor del projecte i amb el líder del
projecte.
● Donar suport als responsables dels projectes i a les entitats participants en el
consorci en la gestió i execució en aspectes relacionats en l’elaboració d’informes
de seguiment, control, modificacions en els projectes, dubtes, etc.
● Garantir la coordinació tècnica amb les persones dels diferents serveis i
departament que intervindran en l’execució dels projectes.

Funcions específiques:
●
●
●

Realització de les tasques científiques associades a les diferents fases del projecte.
Desenvolupar un mòdul de Visió per Computador pel reconeixement d’expressions
facials amb l’objectiu de recuperar on-line l’estat emocional de l’estudiant i analitzar
la seva variació mentres realitza una sessió d’aprenentatge.
Integració del mòdul en un entorn open.edx i avaluar el resultats en grup de control.

Requisits de participació
●
●
●

Titulació universitària de grau mig o superior en Enginyeria en Xarxes de
telecomunicació, Informàtica o Enginyeria de sistemes audiovisuals.
Coneixements de llengua catalana a nivell de suficiència (C1-MCER, Marc Comú
Europeu de Referència)
Coneixements de llengua anglesa a nivell B2 mínim.
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●
●

Informàtica: Python, i entorns de programació.Domini de l’entorn Office així com
coneixement de les noves tecnologies
Competències: Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor.

●

Es valoraran els coneixement en Deep Learning, en Visió per Computador aplicada a
cares.
Dades de les places
●
●
●
●
●

Incorporació: immediata.
Categoria: Personal de Suport a la Recerca Tipus 2
Adscripció: Campus UPF Poblenou.
Durada prevista: 14 mesos.
Retribució bruta anual per a temps complet: 28.980,48 €

Aquesta contractació està finançada per l’ajut “NanoMoocs”
(Referencia
COMRDI18-1-0010) finançada per l’ Agència per a la Competititivat de l’Empresa – ACCIÓ
(Generalitat de Catalunya)

Terminis de presentació de les sol·licituds i contacte:
Les persones interessades han de presentar la seguent documentació:
1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms,
Nom.pdf”)
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a
seleccio.comunicacio@upf.eduen l’assumpte el codi d’oferta
2020-COMRDI18-1-0010/02 adjuntant els documents indicats.
El termini per a les inscripcions finalitza el proper 10.01.2021

