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Termini  presentació  de documents: 
Del 21 de febrer al 8 de març de 2011  

   Ref.: TSSR-EIC11-01
           (PK122913)

Objectiu:  

- Suport al grup de recerca CCSG (Combinatorics, Coding and Security Group) dins 
dels projectes “Códigos óptimos. Nuevas construcciones y aplicaciones” (referència 
MTM2009-08435)  i  “La  codificación  de  la  información  para  el  almacenamiento 
distribuido y la autenticación en redes sociales” (referència TIN2010-17358).

Funcions principals:  

- Donar suport als investigadors en les activitats de recerca dels projectes.
- Contribuir a la creació i manteniment de la infraestructura organitzativa i de suport 

del grup CCSG: actualització de la web del grup; manteniment d'un sistema de 
treball cooperatiu (wiki); y responsabilització de les eines de desenvolupament, 
gestió i control de projectes (CVS, CMS, PMS).

- Actualitzar els sistemes hardware y software de suport informàtic.
- Col·laborar  en  el  manteniment  de  les  aplicacions  desenvolupades  pels 

investigadors del grup.
- Desenvolupar programes en MAGMA contribuint a la creació de noves llibreries 

per treballar amb codis òptims. 

Es demana:   

− Títol d’Enginyer en Informàtica o equivalent.
− Bon domini dels llenguatges de programació C i JAVA.
− Domini dels sistemes operatius (Linux i Windows) i de l’administració de xarxes.
− Coneixement del desenvolupament d’aplicacions en l’entorn Magma.
− Una bona base en matemàtiques i coneixement  de la teoria de la codificació per a 
            la correcció d’errors.
− Iniciativa, capacitat de resolució de problemes i capacitat de treballar 
            autònomament.



− Altres requisits:   anglès parlat i escrit.

Característiques de la plaça:

− Tipus de contractació:  contracte laboral amb caràcter temporal
− Durada aproximada de la contractació: 12 mesos (prorrogable fins un màxim de  
           3 anys)
− Horari:  jornada parcial  (16 hores setmanals)
− Retribució bruta anual de 14.449,44 € bruts (inclòs prorrateig pagues extres)

Sol·licituds:  

Les persones que estigueu interessades en participar cal que feu arribar a la secretaria del 
departament  d’Enginyeria  de  la  Informació  i  de  les  Comunicacions  de  la  Universitat 
Autònoma de Barcelona,  una instància en la que s’especifiqui  la feina sol·licitada, un 
currículum, una fotocòpia del títol que es posseeixi i una fotografia.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 581 1470.

Termini:  

El termini d'admissió de documents s'acaba el pròxim dia 8 de març a les 14 hores.

Procés de selecció:   

El  procés  de  selecció,  segons  el  nombre  d’aspirants,  consistirà  en  una  preselecció 
curricular, proves pràctiques i entrevistes.

La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant e-mail. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  18 de febrer de 2011 

Josep Rifà i Coma

Responsable del grup de recerca CCSG
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
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