ACTA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Codi borsa disciplina/es:
ATP-701 arquitectura de computadors
ATP-701 sistemes operatius
ATP-701 xarxes de computadors
ATP-701 seguretat Informàtica
Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de presentació
de la documentació dels candidats.
La documentació a presentar és:
o
o
o

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 (En cas que la
comissió l’hagi demanat expressament a la convocatòria de l’acte de presentació)

Adjuntar el document complimentat Annex I – documentació presentada

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.
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió:

Lloc, data Barcelona, 21/03/2022

Eva Rodríguez Luna

Jose Maria Barcelo Ordinas

Jose Ramon Herrero Zaragoza

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre

ACTA DE LA PROVA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS I CAPACITATS
Codi borsa disciplina/es:
ATP-701 arquitectura de computadors
ATP-701 sistemes operatius
ATP-701 xarxes de computadors
ATP-701 seguretat Informàtica
Reunits els membres ressenyats, es valora la documentació aportada per les persones
candidates.
Aquesta prova és eliminatòria.
La valoració mínima per superar la prova és:
RESULTAT DE LA PROVA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS I CAPACITAT
(indicar cognoms i nom per ordre de puntuació, segons la seva idoneïtat en la que s’ha de desglossar la puntuació per
cada un dels aspectes analitzats. per ordre decreixent de valoració. Indicar la o les disciplines corresponents)

COGNOM I NOM
Sánchez Barrera, Isaac
Lordán Gomis, Francesc-Josep
Arnal Castelló, Carles
Candidat
Sánchez
Barrera, Isaac
Lordán Gomis,
Francesc-Josep
Arnal Castelló,
Carles

- VALORACIÓ (puntuació 0-10)
10
9.33
7

Valoració
Historial (2/3)
10

Valoració
Adequació (1/3)
10

Valoració
global
10

9

10

9.33

7

7

7

Codi borsa
disciplina
ATP-701 arquitectura
de computadors
ATP-701 arquitectura
de computadors
ATP-701 seguretat
Informàtica

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió:

Contra aquest resultat, les persones candidates poden presentar reclamació en el termini de 10
dies hàbils des de la data de publicació de la relació ordenada de les persones declarades aptes
a la pàgina web de la convocatòria (final del procés selectiu).
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.
Lloc, data

Eva Rodríguez Luna

Jose Maria Barcelo Ordinas

Jose Ramon Herrero Zaragoza

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre

