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Plaça 

B22P0001 - Investigador Predoctoral - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - Disseny i desenvolupament de 
mecanismes d'optimització basats en relacions genèriques entre agents per 
Simuladors de Models Basats en Agents en paral·lel. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari DACSO (QC/3046) 

Data de constitució 25/05/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
28 

Mitjana excel·lent: 28 / Mitjana notable: 22 / Mitjana aprovat: 18/  
Assignatures de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable: 10 màxim 

Coneixement 
d'idiomes 
12 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent): 12 / Nivell B1 (o equivalent): 6 

Màsters realitzats 
10 

Màsters en l?àmbit de computació d?altes prestacions: 10 / Màsters en 
l?àmbit d?Informàtica: 8 / Màsters de Ciència i Enginyeria: 6/  Altres màsters: 
2 / Assignatures de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable: 4 màxim 

Investigació 
10 

Ha investigat en temàtiques relacionades amb computació d?altes 
prestacions: 8 / Ha investigat en temàtiques relacionades amb Informàtica: 6 
/ Ha realitzat publicacions en congressos o revistes en l?àmbit de la 
computació d?altes prestacions: 5 / Ha investigat en temàtiques relacionades 
amb l?aplicació d?eines i mètodes informàtics en àmbits de la Ciència i 
l?Enginyeria: 4 

Experiència 
professional 
10 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea de Computació d?altes 
prestacions (mínim 1 any): 10 / Ha treballat en temàtiques relacionades amb 
el desenvolupament d'aplicacions informàtiques (mínim 1 any) 7 / Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb l?aplicació d?eines i mètodes 
informàtics en àmbits de la Ciència i l?Enginyeria: 4 

Entrevista 
30 

Coneixement de l?àmbit de la computació d?altes prestacions: 15 / Facilitat 
de comunicació i exposició: 10 / Capacitat d?anàlisi i síntesi: 10 / 
Coneixement d?eines de computació d?altes prestacions, bioinformàtica, 
modelització i simulació: 10 
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Plaça 
B22P0002 - Investigador Predoctoral - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - High Performance in Computational 
Biology 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari DACSO (QC/3046) 

Data de constitució 25/05/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
28 

Mitjana excel·lent: 28 / Mitjana notable: 25 / Mitjana aprovat: 22 

Coneixement 
d'idiomes 
12 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent): 12 / Nivell B1 (o equivalent): 8 

Màsters realitzats 
10 

Màsters en l?àmbit de computació d?altes prestacions o biologia: 10 / 
Màsters en l?àmbit d?Informàtica: 8 / Màsters en altres àmbits de Ciència i 
Enginyeria: 6 / Altres màsters: 2 / Assignatures de les àrees ATC o biologia 
computacional amb nota igual o superior a notable: 4 màxim 

Investigació 
10 

Ha investigat en temàtiques relacionades amb computació d?altes 
prestacions o biologia computacional: 8 / Ha investigat en temàtiques 
relacionades amb Informàtica: 6 / Ha investigat en temàtiques relacionades 
amb l?aplicació d?eines i mètodes informàtics en àmbits de la Ciència i 
l?Enginyeria: 4 / Ha realitzat publicacions en congressos o revistes en l?àmbit 
de la computació d?altes prestacions o biologia computacional: 5 

Experiència 
professional 
10 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea de computació d?altes 
prestacions o biologia computacional (mínim 1 any): 10 / Ha treballat en 
temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques (mínim 1 any) 7 / Ha treballat en temàtiques relacionades amb 
l?aplicació d?eines i mètodes informàtics en àmbits de la Ciència i 
l?Enginyeria: 4 

Entrevista 
30 

Coneixements en l?àmbit de la computació d?altes prestacions: 15 / 
Coneixements en l?àmbit de la biologia computacional: 15 / Facilitat de 
comunicació i exposició: 10 / Capacitat d?anàlisi i síntesi: 10 / Coneixement 
d?eines de computació d?altes prestacions, bioinformàtica, modelització i 
simulació: 10 /Motivació: 10 
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Plaça 
B22P0006 - Investigador Predoctoral - Departament de Física - Física. Física a 
la nanoescala. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
30 

 

Màsters realitzats 
20 

 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

 

Investigació 
15 

 

Coneixement 
d'idiomes 
10 
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Plaça 
B22P0010 - Investigador Predoctoral - Departament de Química - Química 
Inorgànica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C7/039 

Data de constitució 24/05/2022 

Nota mínima 7 

Expedient acadèmic 
40 

Valoració de la nota de l?expedient acadèmic de grau i adequació de la 
titulació al perfil de la plaça 

Màsters realitzats 
25 

Valoració del nombre de màsters realitzats i de l?adequació dels 
coneixements i experiència adquirits en els mateixos per ocupar la plaça PIF 
que s?ofereix 

Entrevista 
20 

Motivació, trajectòria personal, adequació personal a la plaça 

Experiència 
professional 
5 

Valoració de l?experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d?estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça PIF 
que s?ofereix 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Valoració de l?experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents  i docència impartida 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Es valorarà el coneixement d?anglès i de català tenint en compte el perfil 
investigador i docent de la plaça PIF que s?ofereix 
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Plaça 
B22P0011 - Investigador Predoctoral - Departament de Química - Química 
Orgànica 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C7/039 

Data de constitució 24/05/2022 

Nota mínima 7 

Expedient acadèmic 
40 

Valoració de la nota de l?expedient acadèmic de grau i adequació de la 
titulació al perfil de la plaça 

Màsters realitzats 
25 

Valoració del nombre de màsters realitzats i de l?adequació dels 
coneixements i experiència adquirits en els mateixos per ocupar la plaça PIF 
que s?ofereix 

Entrevista 
20 

Motivació, trajectòria personal, adequació personal a la plaça 

Experiència 
professional 
5 

Valoració de l?experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d?estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça PIF 
que s?ofereix 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Valoració de l?experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents  i docència impartida 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Es valorarà el coneixement d?anglès i de català tenint en compte el perfil 
investigador i docent de la plaça PIF que s?ofereix 
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Plaça 
B22P0003 - Investigador Predoctoral - Departament d'Enginyeria Electrònica 
- Ultrasound transducers for biomedical imaging applications/ Dispositius 
de micrones en el rang dels GHz 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament d'Enginyeria Electrònica UAB 

Data de constitució 25/05/2022 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
40 

Qualificacions de l'expedient en l'àrea del perfil de la plaça: 30 / Adequació de 
l'expedient acadèmic al perfil de la plaça: 10 

Màsters realitzats 
25 

Màsters en l'àrea del perfil de la plaça: 15 / Màsters en àrees afins al perfil de 
la plaça: 10 

Experiència 
professional 
5 

Experiència professional en l'àmbit del perfil de la plaça: 5 

Investigació 
10 

Experiència investigadora en l'àrea del perfil de la plaça: 5 / Experiència 
investigadora en àrees afins al perfil de la plaça: 5 

Publicacions 
10 

Articles publicats en l'àrea del perfil de la plaça: 5 / Articles publicats en àrees 
afins al perfil de la plaça: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Domini de l'anglès oral i escrit: 5 / Coneixement del català o castellà oral i 
escrit: 5 

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2022/D/LE/CC/8 – Personal investigador predoctoral en formació 2022-2023 

7 

Plaça 
B22P0007 - Investigador Predoctoral - Departament de Genètica i de 
Microbiologia - Microbiologia Molecular/Microbiología 
Molecular/Molecular Microbiology 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 30/05/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

raduat en Microbiologia o Biotecnologia amb una qualificació final superior a 
8,30 25// Graduat en algun altre grau de l'àmbit de les Biociències amb una 
qualificació final superior a 8,30 15// Graduats que no compleixin els criteris 
anteriors  0. 

Màsters realitzats 
20 

Màster en el àmbit de la Microbiologia o la Biologia Molecular amb una 
qualificació superior a 8,5   20//Màster en el àmbit de la Microbiologia o la 
Biologia Molecular amb una qualificació inferior a 8  15//Màster en d'altres 
àmbits diferents a la Microbiologia i Biotecnologia pero relacionat amb les 
Biociències amb una qualificiació superior a 8,5  5// Màster en d'altres àmbits 
no relacionat amb les Biociències 0.Barem 

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 o de divulgació en l'àmbit de la Microbiologia Molecular 
10//Experiència docent o de divulgació 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 
B22P0008 - Investigador Predoctoral - Departament de Genètica i de 
Microbiologia - Bioremediació de contaminants emergents/Bioremediación 
de contaminantes emergentes/Bioremediation of emerging pollutants 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Lynn Margulis 

Data de constitució 10/06/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Graduat en algun grau de l'àmbit de lesBiociències amb una qualificació final 
superior a 8: 25 / Graduat en algun grau de l'àmbit de les Biociències amb una 
qualificació final de 6,6 a 8: 15 / Graduat en algun grau de l'àmbit de les 
Biociències amb una qualificació inferior a 6,5: 5 

Màsters realitzats 
20 

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

Investigació 
20 

Experiència en recerca en microbiologia ambiental i biologia molecular: 20 / 
Experiència en recerca en microbiologia ambiental: 15 / Experiència en 
recerca en l'àmbit de les Biociències: 5 / Cap experiència en recerca o en 
d'altres àmbits diferents a les Biociències: 0 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia i la Biologia molecular: 
màxim de 15 / Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia: màxim 
de 10 / Experiència professional en l'àmbit de les Biociències: màxim de 5 / 
Cap experiència professional o en d'altres àmbits diferents a les Biociències: 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 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
10 

Àmbit microbiologia i microbiologia ambiental: màxim de 10 / Altres àmbits 
de biociències: màxim de 5 / Cap experiència docent: 0 
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Plaça 

B22P0009 - Investigador Predoctoral - Departament de Genètica i de 
Microbiologia - Estudis de micobacteris no tuberculosos com a eines 
terapèutiques i models de micobacteris patògens/Estudio de micobacterias 
no tuberculosas como herramientas terapéuticas y modelos de 
micobacterias patógenas/Non-tuberculous mycobacteria as therapeutic 
tools and models of pathogenic mycobacteria 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Lynn Margulis. Dept Genètica i Microbiologia. Facultat Biociències. 

Data de constitució 08/06/2022 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Graduat en algun grau de l'àmbit de les Biociències amb una qualificació final 
superior a 8, 25 punts // Graduat en algun grau de l'àmbit de les Biociències 
amb una qualificació final entre 7.5 i 8, 10 pts // Graduat en algun grau 
de l'àmbit de les Biociències amb una qualificació final entre 7 i 7.5, 5 pts
 // Graduats amb expedient fins a 7, 2.5 pts 

Màsters realitzats 
20 

Màster l'àmbit de la Microbiologia, 20 punts // Màster en àmbits diferents 
a la Microbiologia però relacionat amb les Biociències, 5 punts // Màster en 
d'altres àmbits no relacionat amb les Biociències, 0 punts 

Investigació 
20 

Experiència en recerca en Micobacteriologia (manipulació micobacteris),
 5 punts // Cultius cel·lulars (línies tumorals, PBMC, i macròfags),
 5 punts // Tècniques immunològiques (ELISAs, citometria), 5 punts 
// Lipidòmica, 5 punts 

Experiència 
professional 
15 

Experiència professional en l'àmbit de la Microbiologia, màxim de 15 
punts // Experiència professional en l'àmbit de les Biociències,  màxim 
de 10 punts // Cap experiència professional o en d'altres àmbits diferents a 
les Biociències, 0 punts 

Entrevista 
10 

Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista és 
molt satisfactòria, 10 punts // Havent aconseguit un mínim de 60 punts en els 
altres criteris, l'entrevista és satisfactòria, 5 punts // Havent aconseguit 
un mínim de 60 punts en els altres criteris, l'entrevista és acceptable, 2,5 
punts // No ha aconseguit 60 punts en altres criteris, o havent aconseguit 60 
punts en els altres criteris, l'entrevista no és satisfactòria, 0 punts 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
10 

Àmbit microbiologia, màxim 10 punts // Altres àmbits de biociències, màxim 
5 punts // Cap experiència docent, 0 punts 
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Plaça 

B22P0004 - Investigador Predoctoral - Departament d'Enginyeria Química, 
Biològica i Ambiental - English: Organic matter recovery in urban 
wastewater treatment plants: towards a circular economy in the water 
cycle./Español: Valorización de la materia orgánica en estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas: hacia una economía circular en el 
ciclo del agua./Català: Valorització de matèria orgànica en estacions 
depuradores d'aigües residuals urbanes: cap a una economia circular al cicle 
de l'aigua. 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Enginyeria Química 

Data de constitució 24/05/2022 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

Nota mitjana del grau: fins a 15 

Entrevista 
25 

Competència comunicativa: fins a 10 

Màsters realitzats 
20 

Màster en Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental o Enginyeria Bioquímica: 
fins a 20 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement avançat d'anglès equivalent a C1: fins a 10 

Experiència 
professional 
5 

Experiència professional relacionada amb al perfil de la plaça: fins a 5 

Investigació 
5 

Treball final d'estudis relacionat amb al perfil de la plaça: fins a 5 
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Plaça 

B22P0005 - Investigador Predoctoral - Departament d'Enginyeria Química, 
Biologica i Ambiental - Castella: Biocatalisis enzimatica utilizando sistemas 
multienzimaticos para realizar procesos de química verde./Catala: Biocalisi 
enzimatica utilitzant sistemas multienzimatics per a realizar processos de 
química verda./English: Enzymatic Biocatalysis using multi-enzimatic 
systems for performing green chemistry processes 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament D'Enginyeria Química Biològica i Ambiental 

Data de constitució 24/05/2022 

Nota mínima 60 

Màsters realitzats 
20 

Master en enginyeria Biològica i Ambiental (20) 

Expedient acadèmic 
10 

Nota mitjana > 6,5 (10) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català i castellà natiu (8) 

Entrevista 
40 

Valoració personal de la seva expressió i respostes a les preguntes (40) 

Investigació 
15 

Experiència en biocatalis amb sistemes multienzimàtics (15) 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en Enginyeria Química o Biotecnologia de més d'un any 
(5) 
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