PARLAMENT DE CATALUNYA

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tècnic o
consultora tècnica del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions del
Parlament de Catalunya
501-00012/12

COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA TÈCNICA (2a FASE)

La comissió tècnica d'avaluació del Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball
de consultor tècnic o consultora tècnica del Departament d'Informàtica i
Telecomunicacions del Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de
2020), s'ha reunit al Palau del Parlament el 22 d'abril i acorda convocar els aspirants
que han superat la puntuació mínima de la primera fase a la realització de la prova
tècnica.
La prova tècnica consta d'un sol exercici amb la finalitat de posar en pràctica el màxim
nombre possible de mèrits i capacitats professionals de l'aspirant amb relació a les
característiques específiques del lloc de treball. Aquesta consisteix, a partir d'un
enunciat de requeriments de no més de mitja pàgina, a desenvolupar una aplicació des
de la modelització de processos i dades i la creació dels objectes corresponents fins a
l'obtenció d'una aplicació operativa. Per a dur a terme aquesta prova l'aspirant disposarà
dels recursos següents:
- Una instància d'Oracle APEX 20.x amb una aplicació pregenerada amb UT.
- Accés via Oracle SQL Developer 19.x a la BD on s'han de crear els objectes i l'aplicació.
- Accés lliure a Internet.
La comissió tècnica de valoració ha fixat la durada d'aquesta prova en dues hores.
La prova tècnica és eliminatòria i es valora amb un màxim de 15 punts. La puntuació
mínima per a superar-la és de 7 punts.
Dia de la prova tècnica: 6 de maig de 2021
Lloc de realització:

Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les 10.45 h i
hauran d'anar proveïts d'un bolígraf de tinta de color negre i l'original del seu DNI,
passaport o carnet de conduir.
La prova començarà a les 11 hores.
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Tots els aspirants íian de dur nnascareta en accedir al Palau del Parlament. S'Ua de
portar de manera correcta i en tot moment.
Palau del Parlament, 28 d'abril de 2021.

Gemma Menéndez i Cahué
Secretària de la Comissió

(Aquest document és còpia de l'original signat)
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