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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)           
Una manera de hacer Europa 

ATL3122 – Desenvolvedor/a de soporte de aplicacións móbiles 5G 
 
Número de prazas: 1 
Tipo de contrato: Temporal 
Xornada: completa 
Horas por semana: 40 
Data prevista de comezo do contrato: 01/06/2022 
Data de remate: 31/12/2022 , con posibilidade de prórroga 
Remuneración: 1.167€ € brutos/mes 
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Universidade de Vigo 
Referencia do proxecto: “Desarrollo de Soluciones Innovadoras en el Ámbito de Investigación y Desarrollo experimental de un entorno de Simulación 
U- Space”. Iniciativa cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de 
España 2014-2020 
 
Funcións do posto de traballo 

A persoa candidata traballará en tarefas de desenvolvemento de aplicacións móbiles compatibles con sistemas de comunicacións 5G e en contornas 
integradas. 

Desenvolverá as seguintes tarefas: 

• Deseño de arquitecturas de aplicacións. 
• Desenvolvemento de aplicacións. 
• Integracións das aplicacións con solucións de terceiros. 
• Deseño e implementación dun contorno de configuración. 

Requisitos 

• Ciclo superior en desenvolvemento de aplicacións ou similar.  
• Manexo fluído en inglés, español e galego. 
• Experiencia previa con tecnoloxías de programación para aplicacións móbiles. 

Criterios de avaliación 

• Experiencia profesional (20%). 
• Formación (40%) 
• Entrevista (40%) 

 
A comisión poderá convocar aos candidatos e candidatas con máxima valoración profesional e de formación para realizar unha 
entrevista presencial ou por medios telemáticos. No caso de que o comité de avaliación considere que ningunha persoa candidata 
cumpre os requisitos mínimos esixidos a praza poderá declararse deserta.  

Comité de avaliación 

- Presidente: Francisco Javier González Castaño (Catedrático da Universidade de Vigo). 
- Secretario: Felipe Gil Castiñeira (Profesor Titular de Universidade da Universidade de Vigo). 
- Vocal: Pedro S. Rodríguez Hernández (Catedrático de Universidade da Universidade de Vigo). 
 
As persoas interesadas deberán enviar o seu CV á dirección personal@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto 
da mensaxe. 
Establecerase un prazo de reclamación de tres días hábiles desde a publicación da lista provisional de candidaturas admitidas e 
excluídas. 
 

Data límite de recepción de solicitudes: 11 de maio de 2022 ás 21:00 CET 
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