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Podeu consultar la resolució de la llista definitiva d’admesos i exclosos així com tot el procés de la 
convocatòria a la pàgina web de la UAB. 
La llista està ordenada per places, us podeu cercar per codi de plaça i per document d’identitat  acreditat 
a la convocatòria. Aquelles persones que no van indicar la/les referència/es de la/les plaça/ces a la/les 
que vol concursar es trobaran al final del document. 
 
 

B20P0007 - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Enginyeria metabòlica 
i  del Bioprocés (Pichia pastoris) per a la producció de proteïnes recombinants. - Investigador 
Predoctoral temps complert-1949C08 - Anual 

 

21789131N Rebutjat: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis de 

grau o de llicenciatura i de màster si sescau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni.  

39471700C Admès/a 

48004553B Admès/a 

  

  

B20P0008 - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Modelització de processos 
biològics innovadors per al tractament d'efluents gasosos contenint sofre i nitrogen. - 
Investigador Predoctoral temps complert-1949C08 - Anual 

 

21789131N Rebutjat: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis de 

grau o de llicenciatura i de màster si sescau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni.  

46783072Z Admès/a 

AV4636675 Admès/a 

  

  

B20P0018 - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Simulació de 
altes prestacions: models de propagació de malalties. - Investigador Predoctoral temps complert - 
Anual 

 

Y6721915H Admès/a 

Y7497510F Admès/a 

  

  

  

https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/convocatories-de-concursos-de-professorat-temporal-1345702153720.html#e1
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Altres 

  

Y7731830A Rebutjat: No haver indicat la/les referència/es de la/les plaça/ces a la/les que vol 
concursar.  

 


