
 

 
DESENVOLUPADOR/A WEB PER A PROJECTES DE CIÈNCIA CIUTADANA (ref. 18-013-38646) 

 

El CREAF precisa incorporar en breu un/a tècnic/a desenvolupador/a web a l’equip del projecte de ciència 

ciutadana d’Alerta Forestal (“Boscos sans per a una societat saludable”), finançat per la Fundació Bancària 

“La Caixa”. El/la desenvolupador/a participarà de manera activa en el manteniment de la plataforma d’Alerta 

Forestal, així com en el disseny i desenvolupament de diversos projectes de ciència ciutadana en 

col·laboració amb altres entitats. El contracte serà a mitja jornada (18,75 hores setmanals), i finalitzarà quan 

s’acabin les tasques d’aquest contracte, vinculades al projecte (es preveu a finals de l’any 2018). 

 

TASQUES A REALITZAR 

 Disseny i desenvolupament d'una plataforma de ciència ciutadana, Alerta Forestal, vinculada al projecte, 

 per a la recollida de dades sobre el terreny. 

 Desenvolupament de les eines internes de gestió d'aquesta mateixa plataforma.  

 Suport al disseny, desenvolupament i manteniment d’altres projectes naturalístics de ciència 

 ciutadana. 

REQUISITS NECESSARIS 

 Graduat/da o equivalent en Enginyeria Informàtica. 

 Experiència en el desenvolupament de pàgines web (HTML, CSS, Javascript i PHP). 

 Experiència en sistemes gestors de bases de dades en llenguatge SQL. 

 Capacitat de treball en equip. 

 Català i castellà parlats i escrits correctament. 

 

CONDICIONS VALORABLES 
 

 Coneixement d'altres llenguatges de programació i plataformes de desenvolupament web. 

 Bon coneixement d’anglès llegit i escrit. 

 Coneixements bàsics de SIG. 

 Coneixements naturalístics. 

 Experiència en l’ús de programari lliure. 

 

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i per 

l’àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en: 

 
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de 

 presentació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta, al correu 

 laboral@creaf.uab.cat, fins el 6 de juny de 2018 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de 

 l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del 

 CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta. 

2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta. 

3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris 

 objectius. 

4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva 

 elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida. 
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