CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UN/A OPERARI/A ESPECIALITZAT/DA DE
SENYALITZACIÓ
Objecte
Cobrir un lloc de treball d’Operari/a Especialitzat/da de Senyalització
Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Operari/a Especialitzat/da d’Enclavaments
Centre de treball: Torras i Bages, s/n. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Grup: 3A
Àrea: Línies Metropolitanes
Torn: Nit: De diumenge a dijous de 22h. a 6h.
Funcions del lloc de treball





Manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les instal·lacions de seguretat de la
circulació: Enclavaments, Equips electrònics, instal·lacions de lògica de relés, panells de
comandament (videogràfics), armaris i circuits de via, senyals, accionaments d’agulla,
quadres d’alimentació i commutació, UPS, sistemes de xarxes locals, relacions de
bloqueig entre estacions. sistemes de protecció automàtica de Trens ATP/FAP, i sistemes
de conducció automàtica ATO.
Participació en l’execució de petits projectes i instal·lacions.
Altres activitats que se li encomanin per a les quals estigui qualificat o reuneixi els requisits
per assolir la capacitació.

Aspectes que es valoraran








Formació a nivell de FP2 electrònica/electricitat, o formacions equivalents, amb
coneixements elèctrics.
Bons coneixements dels enclavaments de FGC.
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Alta sensibilitat i coneixements en temes de seguretat.
Disposició a adquirir i aplicar nous coneixements.
Estar en possessió de carnet de conduir tipus B1.
Obligatorietat per formar part d’un equip de retén en el cas que fos necessari.

Forma d’ocupació del lloc
Contracte temporal de relleu o interinitat al 75% de jornada amb previsió de passar a jornada
sencera i a indefinit quan la taxa de reposició legalment establerta ho permeti.
Participació
Presentació del currículum: Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria i
compleixin amb els requisits establerts, hauran d’inscriure-s expressament en la convocatòria
que està disponible en el web d’FGC www.fgc.cat, en l’apartat “Informació corporativa/
treballa a FGC/ Convocatòries”.
Termini de presentació fins el 5 de març de 2018.

Procediment de selecció

1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats
amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs
relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
2.- Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista
personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els
aspectes relacionats amb les competències professionals.
3.- Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova teòrica i/o
pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats
obtinguts en les diferents etapes.
Atès que es preveu un gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquest
organisme, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que
siguin entrevistades i/o realitzin proves.
Per qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se al correu electrònic fgcconvocatoria@fgc.cat

