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FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
18/09/2017  29/06/2018
Informática Multimedia y Telecomunicaciones
semipresencial
PÚBLICA

Suport a la PMO i l'Oficina de Qualitat de l'Àrea de Tecnologia de la UOC

Dades bàsiques
Període :

18/09/2017  29/06/2018

Places:
1
Places disponibles:
1
Nombre de sol·licituds d'estudiants:
0
Ajuda a l'estudi:
5
Torn o jornada:
Matins
Horari:
De dilluns a divendres
Hores totals:
750
Hores diàries:
4

Descripció de l'oferta
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma a les persones al llarg de la vida
contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
La UOC Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per
fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.
Seguint aquesta linea, la UOC ofereix un conveni de pràctiques no curriculars. Es demana un estudiant, preferentment
d'Informàtica, i no és important el curs que està cursant ni la universitat d'origen. Es valorarà coneixements en metodologies
de gestió i execució de projectes  Assoliments Esperats: Conèixer metodologies de gestió de projectes Conèixer models de
seguiment de serveis continuats. Conèixer l’ús que es fa de la suite Atlassian a l’Àrea de Tecnologia i concretament al grup de
Projectes i Aplicacions Conèixer eines d’Integració contínua i Testing Monitorització de qualitat de codi Aprendre a configurar
projectes a les diferents eines que es fan servir a l’Oficina de Qualitat
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Aquestes pràctiques comporten una ajuda a l'estudi de 5 euros bruts per hora.
És imprescindible adjuntar el cv en format digital al teu perfil.

Tasques que durà a terme l'estudiant
 Suport a la PMO:
Documentació de procediments de gestió de projectes, plantilles i documents de suport.
Seguiment de l’ús de les metodologies de gestió de projectes en les fases d’avantprojecte, execució, tancament, pas a
manteniment i garantia.
Seguiment dels serveis continuats basats en Acords a Nivell de Servei. (estandarització de dashboards, operatives,
comunicacions, …)
Seguiment de desenvolupaments basats en metodologies àgils (evolutius)
Gestió d’usuaris i permisos.
 Suport a l’Oficina de Qualitat:
Configuració de projectes i aplicacions a les diferents eines de l’Oficina de Qualitat: Jira, Jenkins, Sonarqube, Confluence,
Testrail...
Documentació de procediments de qualitat
Organització de proves funcionals
Automatització de proves funcionals amb Selenium
Organització de Projectes i Aplicacions a les eines
Monitoritzar qualitat del codi de les aplicacions
Configuració d’eines i plugins

Altres requisits del candidat
Busquem un estudiant d'Informàtica amb coneixements bàsics i/o interès en els següents àmbits:
 Gestió de projectes
 Gestió i control de la qualitat del software
 Configuració d'eines: (Jira, Confluence, Jenkins, Gitlab, Fisheye, Testrail...)
 Integració Contínua
 Continous Delivery
 Testing

Lloc de la pràctica
CASTELLDEFELS
Av. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels , Barcelona

Perfil del candidat
Es requereix experiència prèvia:
No

Coneixements
Idiomes
Anglès
Mitjà
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Espanyol
Alt
Català
Alt

Coneixements informàtics

Informàtica
Expert

Programació
Bàsic

Eines d'Integració Contínua (jenkins, artifactory, sellenium...)
Bàsic

Eines de gestió de projectes software tipus Maven
Bàsic

Notes
Últimes notes de l'oferta
La Universitat rebrà les notes que publiquis.
Afegeix una nota

Clona (/experience/y/offer/6387580/clone)

Clona (dins d'aquesta convocatòria) (/experience/y/offer/6387580/clone_in_call)

Gestió de candidatures (/experience/y/offer/6387580/assignment)



Contacte
Estudiants: Servei d'atenció (https://cv.uoc.edu/webapps/cas/login?
service=http://cv.uoc.edu/UOC/a/varis/miss_informacio/js/FinestraCampusDinamic.html%3Fhtm=http://cv.uoc.edu/estudiant/servei_atencio/ca/index.html)
Centres de pràctiques: convenis_practiques@uoc.edu (mailto:convenis_practiques@uoc.edu?
subject=Xperience)
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