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ATL 3322 – Técnico/a para a creación e edición de contido GIS e web 

Número de prazas: 1 

Tipo de contrato: Temporal 

Xornada: parcial 

Horas por semana: 20 

Data prevista de comezo do contrato: 20/06/2022 

Data de remate: 1 mes, con posibilidade de prórroga 

Remuneración: 600€ Bruto/mes 

Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Universidade de Vigo 

Referencia do proxecto: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes (rurAllure). H2020-SC6-

TRANSFORMATIONS-2020-101004887 

 

Funcións do posto de traballo 

• Poboación dunha base de datos de rutas de peregrinación. 

• Creación de visualizacións interactivas para a web do proxecto rurAllure. 

 
Requisitos 

• Estudante de Enxeñaría de Telecomunicacións ou Informática. 

• Coñecementos de HTML, CSS e JavaScript. 

• Nocións de sistemas SIX. 

• Experiencia na creación de visualizacións interactivas: D3.js, Flouris,… 

• Experiencia con ferramentas de desenvolvemento colaborativo e xestión de proxectos: Jira, Confluence, Git, Bitbucket, Trello, etc. 

• Inglés fluído. 

Criterios de avaliación 

• Experiencia profesional (40%). 

• Formación (40%). 

• Entrevista (20%). 

 
A comisión poderá convocar aos candidatos e ás 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: José Juan Pazos Arias, Catedrático da Universidade de Vigo. 

• Secretario: Martín López Nores, Profesor Titular da Universidade de Vigo. 

• Vogal: Alberto Gil Solla, Catedrático da Universidade de Vigo. 

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV o enderezo 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 candidaturas: 26 de maio de 2022 ás 21:00 CET 
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