La Subdirecció General d'Innovació Tecnològica en els àmbits d'Educació, Hisenda i Justícia és el
departament de la Generalitat que dirigeix, controla, coordina i supervisa l'execució dels projectes,
objectius o activitats relacionats amb les TIC en l'àmbit educatiu, a través de dos serveis: el Servei
d'Informàtica per als Centres Educatius (SICE) i el Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa
(SIGE).
El Servei de Informàtica per als Centres Educatius (SICE) és el departament de la Generalitat que
s'encarrega de desenvolupar i implantar el projecte LliureX, de gestionar l'equipament informàtic
dels centres i de gestionar i mantindre les plataformes educatives de recursos i aprenentatge a
distància.
Per les característiques del departament, es necessita sempre comptar amb l'experiència de persones
amb coneixement del sistema educatiu, i experiència d'aula, a més d'altres coneixements que
puguen permetre'ls incorporar-se als diferents projectes. En concret, busquem persones que
complisquen un o més dels requisits següents:
 Coneixement i experiència en el desenvolupament de programari dins d'entorns
Linux/LliureX
 Experiència en la configuració i manteniment d'aules LliureX
 Nocions d'HTML5/Javascript/CSS i experiència amb l'entorn WordPress
 Experiència i lideratge de projectes de transformació TIC en el centre educatiu
 Experiència en desplegament de xarxes amb fil i sense fil amb suport per a l'autenticació
d'usuaris i dispositius

El Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa (SIGE) coordina les aplicacions de gestió
acadèmica i administrativa dels centres educatius dels ensenyaments obligatoris, postobligatoris i de
règim especial, així com la gestió i formació del professorat, els sistemes de suport a la inspecció
educativa, el registre de centres educatius, la gestió de beques i ajudes a l'estudi per a l'alumnat i les
famílies, la gestió dels concerts educatius i del pagament delegat de nòmina, la gestió
d'infraestructures educatives, la regulació universitària, la gestió i promoció del valencià i la gestió
d'ajudes i subvencions públiques en l'àmbit educatiu. A més dels sistemes de gestió, des del SIGE es
realitza el disseny, desenvolupament, manteniment i suport de les solucions de TIC que faciliten
l'accés per mitjans electrònics de la ciutadania, alumnat i professorat a la informació i al
procediment administratiu, i per a la gestió electrònica dels procediments.
En el SIGE, els perfils que es necessiten estan associats amb la gestió de projectes informàtics de
desenvolupament, inclosos el disseny, l’anàlisi i la presa de requeriments, i també, encara que en
menor grau, la seua programació. Les tecnologies més utilitzades són entorns Java (Spring,
Hibernate), HMTL5 i, en menor grau, PHP.

El professorat que s'incorpore a la Conselleria d'Educació ocuparà una plaça en comissió de serveis
d'Assessoria Tècnica Docent, segons les condicions indicades al Decret 126/2015, o bé en comissió
de serveis com a Assessoria de CEFIRE dins de la Subdirecció General de Formació del

Professorat. En tot cas, la coordinació tècnica es realitza bé pel SICE, bé pel SIGE, i el lloc de
treball estarà ubicat a València.
Per al curs que ve es disposen de vacants d'Assessoria Tècnica Docent per a prestar serveis en el
SICE i Assessoria de CEFIRE per a prestar serveis en el SIGE, sense perjuí que en cursos posteriors
puga variar l'oferta.
Us animem perquè ens envieu el vostre currículum per poder contactar amb vosaltres, abans del
proper divendres 29 de juny, al correu sice@gva.es.
Indiqueu en l'assumpte la vostra preferència: “interés en SICE”, “interés en SIGE”, “interés
indistint”.

