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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. 
 
 

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 

B21P0019 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de Biologia Animal, de Biologia 
Vegetal i d'Ecologia - Salut i condició dels peixos com a indicador d'estrès ambiental marí 

39442246Y Admès/sa 

41576959C Admès/sa 

43459795F Admès/sa 

47834529A Admès/sa 

47958001B Admès/sa 

X8991099P Admès/sa 

Y8281854M Admès/sa 

47845475R Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

Y7392794X Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

Departament de Genètica i de Microbiologia 

B21P0035 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de Genètica i de Microbiologia 
- Bioremediació de contaminants emergents 

43459795F Admès/sa 

46380704P Admès/sa 

77129711Q Admès/sa 

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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Y7392794X Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

Y8241267J Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

B21P0036 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de Genètica i de Microbiologia 
- Desenvolupament de noves teràpies dirigides a la resistència antimicrobiana 

43459795F Admès/sa 

45185117F Admès/sa 

46380704P Admès/sa 

49205156Z Admès/sa 

77129711Q Admès/sa 

YB2324052 Admès/sa 

12424780L Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

Y7392794X Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

Y8241267J Exclòs/sa: No presentar l'expedient baremat de l'expedient acadèmic dels estudis 
de grau o de llicenciatura i de màster si s’escau d'acord amb les bases de la 
convocatòria, o bé presentar-lo incomplet o amb un format erroni. 

Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

B21P0005 - Investigador Predoctoral temps complert - Departament de Telecomunicació i 
Enginyeria de Sistemes - Logística i transport aeri 

48100033H Admès/sa 

Y8345451F Admès/sa 

 


