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Plaça 
B22P0013 - Investigador predoctoral 1949 - Departament de Biologia 
Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Biologia Cel·lular 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Facultat de Biociències C2/044 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

- Només puntuaran els candidats que hagin realitzat un grau/llicenciatura de 
Biociències o les Ciències de la Salut. A la resta de candidats se?ls assignarà 
un zero en aquest criteri. - Els candidats elegibles obtindran una puntuació 
que correspondrà a la nota mitjana obtinguda en l?expedient acadèmic del 
grau/llicenciatura (escala 1-10). 

Màsters realitzats 
10 

- Només puntuaran els candidats que hagin realitzat un màster de Biociències 
o les Ciències de la Salut. A la resta de candidats se?ls assignarà un zero en 
aquest criteri. - Els candidats elegibles obtindran una puntuació que 
correspondrà a la nota mitjana obtinguda en l?expedient acadèmic del 
màster (escala 1-10) corregida d?acord amb el següent factor de correcció: ?
 Màster Relacionat amb el perfil de la plaça: x1 ? Màster no 
relacionat amb el perfil de la plaça: x0.5 

Experiència 
professional 
10 

- Realització de pràctiques en empreses de grau/màster relacionades amb el 
perfil de la plaça: 5 punts - Experiència professional en empreses 
desenvolupant tasques relacionades amb el perfil de la plaça: 5 punts 

Investigació 
20 

- Realització de treballs de recerca de grau/màster relacionats amb el perfil 
de la plaça: 10 punts - Autor/a de presentacions a congressos o articles 
d?investigació relacionats amb el perfil de la plaça: 10 punts 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

- Coneixement acreditat d?anglès (mínim nivell B2): B2, 5 punts 

Entrevista 
40 

Es tindran en consideració els següents criteris: 1) Coneixements previs  2) 
Motivació i expectatives de futur  3) Habilitats comunicatives  4) 
Responsabilitat  5) Organització del treball  6) Creativitat i iniciativa  7) 
Receptivitat a les crítiques 8) Motivació 9) Capacitat de treball en equip 
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Plaça 
B22P0012 - Investigador predoctoral 1949 - Departament de Física - 
Termodinànimca i Mecànica Estadística 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Primer grau Mitjana Fins a 20 punts Titulació doble grau Addicionalment 10 
punts Altres titulacions fins a 5 punts  Treball de grau: temàticament en el 
perfil de la plaça fins a 5 punts 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el perfil de la plaça i segons expedient: fins a  20 punts Altres 
màsters: fins a 10 punts segons expedient 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Experiència docent universitària o col·laboració fins a 20 punts Experiència 
docent en secundària fins a  5  punts Altra experiència docent fins a 5 punts 

Investigació 
15 

Publicacions científiques i/o treball de màster en el perfil de la plaça fins a 10 
punts per cada item  Fins a cinc punts per premis o distincions en treballs de 
recerca Fins a 5 punts per cada presentació pòster a congressos Fins a 5 punts 
per altres publicacions científiques 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement  Altres idiomes fins a 3 
punts per idioma 
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Plaça 
B22P0007 - Investigador predoctoral 1949 - Departament de Genètica i de 
Microbiologia - Microbiologia Molecular / Microbiología Molecular / 
Molecular Microbiology 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C3-323, Facultat de Biociències 

Data de constitució 14/07/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Graduat en Microbiologia  amb una qualificació final superior a 8,30 100%// 
Graduat en algun altre grau de l'àmbit de les Biociències amb una qualificació 
final superior a 8,30 60%// Graduat en Microbiologia amb una qualificació 
final superior a 8,15 40% //Graduat en algun altre grau de l'àmbit de les 
Biociències amb una qualificació final superior a 8,15 20%//  Graduats que no 
compleixin els criteris anteriors  0. 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el àmbit de la Microbiologia o la Biologia Molecular    100% 
//Màster en l'àmbit de la Biotecnologia   50%// Màster en altres ambits però 
relacionat amb les Biociències 25% // Màster  d'àmbits no relacionat amb les 
Biociències 0%. 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia Molecular 
100%//Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia 
50%//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 
100%//Experiència en recerca en l'àmbit de la Microbiologia 50%// 
Experiència en recerca en l'àmbit de les Biociències 25%//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 o de divulgació en l'àmbit de la Microbiologia Molecular 
100%//Experiència docent o de divulgació en l'àmbit de la Microbiologia 
50%// Experiència docent en d'altres àmbits 20%//Cap experiència docent 
0%. 

Entrevista 
10 

Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista és 
molt satisfactòria 100%// Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els 
altres criteris, l'entrevista és satisfactòria 30% // Havent aconseguit un mínim 
de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista és acceptable 10%// 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%. 

  

 


