ACTA DE CONSTITUCIÓ
Reunits els membres ressenyats, es procedeix a la constitució de la Comissió que ha de jutjar el
procés selectiu per borsa per a la categoria de professorat associat convocada per resolució
13/2020 de 9 de gener, que a continuació es detalla,

DADES DEL PROCÉS SELECTIU
Referència de la borsa: ATP-742
Unitat d’adscripció: 742 – Dept. Ciència i Enginyeria Nàutiques
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial

LA COMISSIÓ ES CONSTITUEIX AMB ELS SEGÜENTS MEMBRES
PRESIDENT/A

Julio García Espinosa

SECRETARI/ÀRIA:

Francesc Xavier Martínez de Osés

VOCAL:

Marcelꞏla Castells Sanabra

ALTRES ASSISTENTS (si han estat designats)
Representant comitè de PDI Laboral:

Els membres presents manifesten que no estan inclosos en cap de les causes d’abstenció previstes
a estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Barcelona, 31 de març de 2020

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

Julio García Espinosa

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

F. Xavier Martínez de Osés

VOCAL
(signatura i nom)

Marcelꞏla Castells i Sanabra
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Referència borsa: ATP-742
A continuació la Comissió de selecció pren els següents acords:
CRITERIS DE VALORACIÓ
La comissió fixa els criteris de valoració d’acord amb les directrius següents:
Primera prova –mèrits i capacitats (màxima 10 punts)
-

Ser especialista de reconeguda competència a la/les disciplines seleccionades. (5 punts)
o Títol acadèmic i titulació professional.
o Competència docent i capacitat de recerca.

-

Afinitat de l’activitat professional envers la docència que imparteix el departament en els
diferents centres docents, d’acord amb la documentació presentada. (5 punts)
o Desenvolupament de la activitat professional en el camp de la disciplina
seleccionada.

Segona prova –Entrevista (màxima 10 punts)
-

Les seves capacitats per a l’exposició oral (3 punts)

-

La motivació docent (3 punts)

-

El debat amb relació a la matèria o especialitat (4 punts)

Puntuació mínima per superar les proves
-

primera prova – valoració dels mèrits i capacitats: 5 punts

-

segona prova -entrevista: 6 punts

La puntuació màxima de cada prova és de 10 punts

31 de març de 2020

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

Julio García Espinosa

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

F. Xavier Martínez de Osés

VOCAL
(signatura i nom)

Marcelꞏla Castells i Sanabra
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Referència borsa: ATP-742
CALENDARI PREVIST DEL PROCÉS SELECTIU
Dia / hora
Acte de presentació de documentació

9/04/2020 14:00*

Publicació resultat primera prova

14/04/2020 14:00*

Inici de les entrevistes

17/04/2020 8:30*

Propostes prioritzada per borsa

20/04/2020 10:30*

* Aquestes dates estaran sotmeses a les MESURES d’AFECTACIÓ PEL COVID-19 EN ELS
PROCESSOS SELECTIUS ENDEGATS PER A LA CREACIÓ O AMPLIACIÓ DE BORSES DE TREBALL
PER A LA CATEGORIA DE PROFESSORAT ASSOCIAT. Resolució 13/2020 de 9 de gener.

LA CLASSIFICACIÓ PER DISCIPLINA ES REALITZARÀ EN EL SEGÜENT MOMENT DEL
PROCÉS SELECTIU:
Primera prova.

UBICACIÓ DEL TAULER D’ANUNCIS DE LA COMISSIÓ
El tauler d'anuncis de la comissió es troba ubicat al departament de ciència i enginyeria
nàutiques. També es publicaran els anuncis de la comissió a la web del departament,
https://dcen.upc.edu, a l'apartat de "Govern i Representació".
ALTRES ACORDS
L’acte de presentació de la documentació es farà telemàtic. La documentació s'haurà d'enviar
per correu electrònic a la adreça francesc.xavier.martinez@upc.edu fins el dia 9/04/2019 a les
14:00.

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. Com a secretari/ària, estenc
aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura de tots els membres de la
comissió.
31 de març de 2020
EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

Julio García Espinosa

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

F. Xavier Martínez de Osés

VOCAL
(signatura i nom)

Marcelꞏla Castells i Sanabra
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