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Plaça B22P0015 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Lynn Margulis 

Data de constitució 14/11/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Graduat en Microbiologia, Genètica o Biotecnologia i Expedient acadèmic 
grau notable:25 / Graduat en algun altre grau de l'àmbit de les Biociències i 
Expedient acadèmic grau notable:20 / Graduat en algun grau de l'àmbit de les 
Biociències i Expedient acadèmic grau aprovat:10 / Graduats que no 
compleixin els criteris anteriors:0 

Màsters realitzats 
20 

Màster en l'àmbit de la Microbiologia:20 / Màster en d'altres àmbits de les 
Biociències:15 / Màster en d'altres àmbits no relacionat amb les Biociències:0 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia Molecular i la 
patogènesi bacteriana:15 / Experiència professional en d'altres àmbits 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 a l'àmbit de la genètica i genòmica bacteriana:20 / 
Experiència en recerca en d'altres àmbits 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 o col·laboració universitària:10 / Altra experiència 
docent:5 / 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 

  

  

 


