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Plaça 
B20D0004 - Departament de Genètica i de Microbiologia - Investigador 
postdoctoral - Segon Semestre - Mutagènesi i carcinogènesi ambiental 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió TEAMS 

Data de constitució 19/11/2020 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic superior a 7 i acreditar formació en el perfil de la 
plaça:20  Altres: 0 

Experiència 
professional 
20 

Acreditar experiència investigadora fora d'Espanya i en la preparació de 
projectes en l' àmbit H2020: 20  Acreditar una d'ambdòs circumstancies:10  
Altres:0 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Acreditar tres o més anys de docència estretament relacionada amb el perfil 
de la plaça:20  Altres:0 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Acreditar B2 o superior:10  Altres:0 

Màsters realitzats 
20 

Haver realitzat un máster en l' àmbit de la genètica:20  Haver realitzat un 
máster en l' àmbit de les biociències:10  Altes:0 

Investigació 
20 

Acreditar tres o més anys d'investigació en el perfil de la plaça i també 
acreditar publicacions resultants:20  Acreditar una d'ambdós 
circumstancies:10  Altres:0 
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Plaça 
B20D0002 - Departament d'Economia Aplicada - Investigador postdoctoral - 
Segon Semestre - Economia del Treball 

Lloc de constitució de 
la comissió 

SALA DE PROFESSORS DEPARTAMENT ECONOMIA APLICADA  (B3-088) 

Data de constitució 10/11/2020 

Nota mínima 60 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Amplitud i diversitat en docència de grau adequada al perfil de la plaça: 15/ 
Experiencia docent en anglès: 10/ Experiència docent en màsters: 5 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Nivell de llengua anglesa: 8/ Altres idiomes: 2 

Investigació 
20 

Trajectòria d'investigació en el perfil de la plaça i àmbits de recerca 
relacionats: 10/ Estades de recerca en universitats de prestigi: 2/ Premis, 
beques i altres reconeixements a la recerca:5 / Participació en projectes de 
recerca finançats: 3 

Publicacions 
10 

Publicacions en revistes JCR segons index de qualitat: 6/ Altres publicaciones: 
4 

Comunicacions 
5 

Comunicacions a congressos-reunions científiques de societats acadèmiques: 
3/ Altres comunicacions a congressos-reunions científiques: 2 

Congressos 
5 

Assistència a congressos, workshops i cursos: 5 

Entrevista 
20 

Encaix de la linea de recerca propia amb els grups de recerca del 
departament:8/ Encaix del perfil acadèmic-docent en altres activitats del 
departament (docència, gestió): 7/ Capacitat de comunicació: 5 

  

 


