ACTA DE CONSTITUCIÓ
Reunits els membres ressenyats, es procedeix a la constitució de la Comissió que ha de jutjar el
procés selectiu per borsa per a la categoria de professorat associat convocada per resolució
13/2020 de 9 de gener, que a continuació es detalla,

DADES DEL PROCÉS SELECTIU
Unitat d’adscripció: 712 Dept. Enginyeria Mecànica
Codi borsa disciplina: ATP-712 càlcul i disseny de màquines

LA COMISSIÓ ES CONSTITUEIX AMB ELS SEGÜENTS MEMBRES

PRESIDENTA: JORDI NEBOT, LLUÏSA

SECRETARI: PEÑA PITARCH, ESTEBAN

VOCAL: TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

ALTRES ASSISTENTS (si han estat designats)

Els membres presents manifesten que no estan inclosos en cap de les causes d’abstenció
previstes a estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

LA PRESIDENTA
JORDI NEBOT, LLUÏSA

SECRETARI
PEÑA PITARCH, ESTEBAN

VOCAL
TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
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ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ A L’ACTE DE CONSTITUCIÓ
Codi borsa disciplina: ATP-712 càlcul i disseny de màquines

Ubicació del taulell d’anuncis de la comissió (adreça física o telemàtica):
https://em.upc.edu/ca/tauler/atp-712-concurs-borsa-associats-2020
Calendari d’actuació
Convocatòria a l’acte de presentació de documentació
Documentació a presentar:
-Historial professional, acadèmic, docent i investigador i documentació acreditativa
-Presentació i argumentació de la seva vinculació i coherència dels coneixements i
trajectòria professional envers la disciplina en que participa.
-Resum de l’historial professional, acadèmic, docent i investigador

-Si l’acte de presentació de documentació és telemàtic, indicar:
Dia: 20/03/2020
Correu on la persona candidata haurà d’enviar la documentació:
esteban.pena@upc.edu
Mida màxima dels arxius: 10 Megas
Altres indicacions:

Data publicació del resultat de la primera prova: 24/03/2020
Dates de les entrevistes: 30/03/2020
L’ordre d’actuació de les persones candidates en les diferents disciplines de les borses. D’acord amb la
resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre, la qual es determina que l'ordre d'actuació de les persones
aspirants que participin en els processos selectius que es duguin a terme a l'any 2020 s'inicia per les persones
el primer cognom de les quals comenci per la lletra “E”.
Data publicació de la convocatoria amb les dates i hores de les entrevistes: 24/03/2020
(entre aquesta publicació i l’entrevista han d’haver 3 dies naturals)

Data publicació del resultat de les entrevistes: 31/03/2020
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 12 de març de 2020

LA PRESIDENTA
JORDI NEBOT, LLUÏSA

SECRETARI
PEÑA PITARCH, ESTEBAN

VOCAL
TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 13/2020, de 9 de gener

La comissió fixa els criteris de valoració en funció de les disciplines:
Cal especificar les disciplines en les quals s’aplicaran els mateixos criteris.

Codi borsa disciplina: ATP-712 càlcul i disseny de màquines

Primera prova –mèrits i capacitats
-

Historial professional i acadèmic
• Ser especialista de reconeguda competència.
• Haver impartit matèries de la disciplina de l’àrea d’Enginyeria Mecànica, en
particular a la Universitat.

-

Adequació a la disciplina objecte del procés selectiu.
• Afinitat de l’activitat professional envers la disciplina que imparteix el departament
en els diferents centres docents, d’acord amb la documentació presentada.

Segona prova –Entrevista
-

La motivació de la seva trajectòria
• Motivació docent lligada a la disciplina

-

La qualitat del discurs en la presentació
• Qualitat de l’expressió i la fluïdesa orals.

-

El debat amb la comissió
• Debat amb relació a la disciplina.
• Flexibilitat horària per atendre les necessitats docents del departament.

-

Les seves capacitats didàctiques en l’exposició
• Coneixements lligats amb les disciplines departament

Puntuació mínima per superar les proves
-

Primera prova – valoració dels mèrits i capacitats: 5 punts

-

Segona prova – entrevista: 5 punts

La puntuació màxima de cada prova és de 10 punts
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 12 de març de 2020

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió.
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura
de tots els membres de la comissió.
Barcelona, 12 de març de 2020
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