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Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/3 – Personal invsetigador predoctoral en formació 2021-2022 
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Plaça 
B21P0048 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de 
Bioquímica i de Biologia Molecular - Bioquímica i Biologia Molecular a la 
Unitat de Biociències 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari de la Unitat de Bioquímica de Biociències 

Data de constitució 24/02/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
40 

Valoració numèrica proporcional de l'expedient, entre 12 i 30, equivalent el 5 
(expedient) a una puntuació de 12 i el 10 (exp) a una de 30 // Premi 
extraordinari de graduació // Segona titulació 

Màsters realitzats 
13 

Títol de màster // Si el màster correspon a l'àmbit de la plaça a concurs // 
Qualificació del màster 

Investigació 
5 

Valoració de les publicacions,  comunicacions a congressos, estades Erasmus, 
col·laboració en projectes, demostrable amb certificació/còpia electrònica. 
Només es considerarà par avaluació el període fins l'acabament del Màster. 
// Participació, demostrable amb certificació, en projectes. Només es 
considerarà par avaluació el període fins l'acabament del Màster. 

Coneixement 
d'idiomes 
1 

Coneixement demostrable amb certificat o titol d'idioma anglés, nivell mínim 
B2. Només s'avaluarà el període fins l'acabament del Màster. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
1 

Col·laboracions docents en el perfil de la plaça. Només s'avaluarà el període 
fins l'acabament del Màster. Els punts s'atorgaran proporcionalment als 
crèdits impartits, amb 1 punt atorgat a la persona candidata amb més 
col·laboració docent acumulada 

Acceptació del 
candidat/a per un grup 
de recerca de la 
Unitat. Adequació al 
perfil 
acadèmic/investigador 
del grup de recerca i/o 
la Unitat 
40 

Candidat/a acceptat/ada per un grup de la Unitat, amb carta adjunta a la 
documentació d'aquesta acceptació 
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Criteris i barems de selecció 
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Plaça 
B21P0049 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de 
Bioquímica i de Biologia Molecular - Bioquímica i Biologia Molecular a la 
Unitat de Biociències 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari de la Unitat de Bioquímica de Biociències 

Data de constitució 24/02/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
40 

Valoració numèrica proporcional de l'expedient, entre 12 i 30, equivalent el 5 
(expedient) a una puntuació de 12 i el 10 (exp) a una de 30 // Premi 
extraordinari de graduació // Segona titulació 

Màsters realitzats 
13 

Títol de màster // Si el màster correspon a l'àmbit de la plaça a concurs // 
Qualificació del màster 

Investigació 
5 

Valoració de les publicacions,  comunicacions a congressos, estades Erasmus, 
col·laboració en projectes, demostrable amb certificació/còpia electrònica. 
Només es considerarà par avaluació el període fins l'acabament del Màster. 
// Participació, demostrable amb certificació, en projectes. Només es 
considerarà par avaluació el període fins l'acabament del Màster. 

Coneixement 
d'idiomes 
1 

Coneixement demostrable amb certificat o titol d'idioma anglés, nivell mínim 
B2. Només s'avaluarà el període fins l'acabament del Màster. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
1 

Col·laboracions docents en el perfil de la plaça. Només s'avaluarà el període 
fins l'acabament del Màster. Els punts s'atorgaran proporcionalment als 
crèdits impartits, amb 1 punt atorgat a la persona candidata amb més 
col·laboració docent acumulada 

Acceptació del 
candidat/a per un grup 
de recerca de la 
Unitat. Adequació al 
perfil 
acadèmic/investigador 
del grup de recerca i/o 
la Unitat 
40 

Candidat/a acceptat/ada per un grup de la Unitat, amb carta adjunta a la 
documentació d'aquesta acceptació 
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Plaça 
B21P0050 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de 
Bioquímica i de Biologia Molecular - Bioquímica i Biologia Molecular a la 
Unitat de Biociències 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari de la Unitat de Bioquímica de Biociències 

Data de constitució 24/02/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
40 

Valoració numèrica proporcional de l'expedient, entre 12 i 30, equivalent el 5 
(expedient) a una puntuació de 12 i el 10 (exp) a una de 30 // Premi 
extraordinari de graduació // Segona titulació 

Màsters realitzats 
13 

Títol de màster // Si el màster correspon a l'àmbit de la plaça a concurs // 
Qualificació del màster 

Investigació 
5 

Valoració de les publicacions,  comunicacions a congressos, estades Erasmus, 
col·laboració en projectes, demostrable amb certificació/còpia electrònica. 
Només es considerarà par avaluació el període fins l'acabament del 
Màster.// Participació, demostrable amb certificació, en projectes. Només es 
considerarà par avaluació el període fins l'acabament del Màster. 

Coneixement 
d'idiomes 
1 

Coneixement demostrable amb certificat o titol d'idioma anglés, nivell mínim 
B2. Només s'avaluarà el període fins l'acabament del Màster. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
1 

Col·laboracions docents en el perfil de la plaça. Només s'avaluarà el període 
fins l'acabament del Màster. Els punts s'atorgaran proporcionalment als 
crèdits impartits, amb 1 punt atorgat a la persona candidata amb més 
col·laboració docent acumulada 

Acceptació del 
candidat/a per un grup 
de recerca de la 
Unitat. Adequació al 
perfil 
acadèmic/investigador 
del grup de recerca i/o 
la Unitat 
40 

Candidat/a acceptat/ada per un grup de la Unitat, amb carta adjunta a la 
documentació d'aquesta acceptació 

  

  

  

 


