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Plaça B21P0019 

Lloc de constitució de 
la comissió 

despatx C1/133 

Data de constitució 07/01/2022 

Nota mínima 60 en total (7 en l'expedient acadèmic) 

Expedient acadèmic 
30 

6 * nota baremada grau-màster - 30  (nota mínima de l'expedient baremat de 
grau i màster de 7) 

Màsters realitzats 
20 

relacionat amb la temàtica del perfil de la plaça: 20 punts. No relacionat: 0 
punts. 

Investigació 
20 

Experiència prèvia en recerca en bioindicadors i condició de peixos en relació 
a la contaminació del medi: 20 punts. Experiència prèvia en àmbits aquàtics i 
fauna: 5 punts. 

Congressos 
15 

Participació en jornades /congressos amb una comunicació relacionada amb 
el perfil de la plaça: 15 punts. Participació o jornades científiques no 
relacionades amb el perfil de la plaça, però d'animals aquàtics: 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
7 

Amb certificat. B2: 3 punts, C1: 5 punts, C2: 7 punts. No aporta certificat: 1 
punt. 

Experiència 
professional 
8 

2 anys o més: 8 punts; prop d'1 any: 4 punts; menys de 6 mesos: 2 punts, 
experiència professional relacionada amb la biologia però no en laboratoris: 1 
punt. 
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Plaça B21P0035 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/01/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Graduat en algun grau de l'àmbit de les Biociències amb una qualificació final 
superior a 8,5: 25 / Graduat en algun grau de l'àmbit de les Biociències amb 
una qualificació final de 8,5 a 7,5: 15 / Graduats amb expedient < 7,5: 5 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el àmbit de la Microbiologia i la Biotecnologia: 20 / Màster en 
d'altres àmbits diferents a la Microbiologia i Biotecnologia però relacionat 
amb les Biociències: 10 / Màster en d'altres àmbits no relacionats amb les 
Biociències: 0 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia i la Biologia 
Molecular: 15 / Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia: 
Màxim de 10 punts / Experiència professional en l'àmbit de les Biociències : 
Màxim de 5 punts / Cap experiència de recerca o en d'altres àmbits diferents 
a les Biociències: 0 

Investigació 
20 

Experiència en recerca en l'àmbit de la Microbiologia i la Biologia Molecular: 
20 / Experiència en recerca en l'àmbit de la Microbiologia: Màxim de 15 
punts / Experiència en recerca en l'àmbit de les Biociències: Màxim de 5 
punts / Cap experiència de recerca o en d'altres àmbits diferents a les 
Biociències : 0 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
10 

Àmbit de la Microbiologia i Microbiologia Ambiental: Màxim de 10 punts / 
Altres àmbits de Biociències : Màxim de 5 punts / Cap experiència docent: 0                                                                                                         

Entrevista 
10 

Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista és 
molt satisfactòria: 10 / Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres 
criteris, l'entrevista és satisfactòria: 5 / Havent aconseguit un mínim de 60 
punts en els altres criteris, l'entrevista és acceptable: 2,5 / No ha aconseguit 
un mínim de 60 punts en els altres criteris, i per tant no es realitza entrevista 
o havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista 
no és satisfactòria: 0 
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Plaça B21P0036 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB 

Data de constitució 14/11/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Graduat en algun grau de l'àmbit de les Biociències amb una qualificació final 
igual o  superior a 8,75 25// Graduat en algun grau de l'àmbit de les 
Biociències amb una qualificació final de 8,74 a 8,3 15// Graduats que no 
compleixin els criteris anteriors  0. 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el àmbit de la Microbiologia i la Biotecnologia amb una 
qualificació superior a 8,5 20//Màster en el àmbit de la Microbiologia i la 
Biotecnologia 20 amb una qualificació inferior a 8,5 10//Màster en d'altres 
àmbits diferents a la Microbiologia i Biotecnologia pero relacionat amb les 
Biociències  5// Màster en d'altres àmbits no relacionat amb les Biociències 
0. 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia Molecular 
15//Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia 10//Experiència 
professional en l'àmbit de les Biociències  5//Cap experiència professional o 
en d'altres àmbits diferents a les Biociències 0. 

Investigació 
20 

Experiència en recerca en el àmbit de la Microbiologia Molecular 
20//Experiència en recerca en l'àmbit de la Microbiologia 10// Experiència en 
recerca en l'àmbit de les Biociències 5//Cap experiència de recerca o en 
d'altres àmbits diferents a les Biociències  0. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
10 

Experiència docent en l'àmbit de la Microbiologia Molecular 10//Experiència 
docent en l'àmbit de la Microbiologia 5// Experiència docent en d'altres 
àmbits 3//Cap experiència docent 0. 

Entrevista 
10 

Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista és 
molt satisfactòria 10// Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres 
criteris, l'entrevista és satisfactòria 3 // Havent aconseguit un mínim de 60 
punts en els altres criteris, l'entrevista és acceptable 1// No ha aconseguit un 
mínim de 60 punts en els altres criteris, i per tant no es realitza entrevista o 
havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista no 
és satisfactòria 0. 
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Plaça B21P0005 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sabadell 

Data de constitució 23/12/2021 

Nota mínima 75 

Expedient acadèmic 
25 

Formació en Matemàtiques (25) /Computer Science (20)/Enginyeria (10) 

Màsters realitzats 
30 

Formació a l'àmbit de AI i  Big Data (30) /Math Modelling (25)/Computer 
Sicence (20) 

Experiència 
professional 
10 

Més de 2 anys (10)/més de 1 any (5) 

Investigació 
15 

a l'àmbit de la plaça: Participació en Projectes de recerca (10)/Publicacions  
(5) 

Coneixement  
d'idiomes 
15 

C1 o superior (15)/B2 (10)/B1(5) 

Entrevista 
5 

Valoració durant les converses de les motivacions del candidat per fer una 
tesi doctoral 

  
  
  

 


