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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 categoría de professorat associat convocada per resolució 
13/2020 de 9 de gener, que a continuació es detalla, 

DADES DEL PROCÉS SELECTIU 

Unitat d'adscripció: Departament Resistencia de Materials i Estructures a l'Enginyeria 

Codi borsa disciplina/es: 
ATP-737mecanica del medi continu, resistencia de materials i teoría d'estructures 
ATP-737calcul d'estructures de formigó, metal·liques, avangades. calcul dinamic i materials 
compostos 
ATP-737analisis de components estructurals, mecanics i unions; instrumentació i metode 
d'elements finits 
ATP-737automoció, dinamica de vehicles. elements de carrosseria 

LA COMISSIÓ ES CONSTITUEIX AMB ELS SEGÜENTS MEMBRES 

PRESIDENT/A: FRANCESC ROURE FERNÁNDEZ 

SECRETARI/ÁRIA: HERNÁNDEZ ORTEGA, JOAQUÍN ALBERTO 

VOCAL: GONZÁLEZ DRIGO, JOSÉ RAMÓN 

AL TRES 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 Regim Jurídic del Sector 
Públic. 

SECRETARI/ARIA VOCAL 

Francesc Roure Fernández Joaquín A. Hernández Ortega J.Ramón González Drigo 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 13/2020, de 9 de gener 
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ACOROSPRESOS PERLA COMISSIÓ A L'ACTE DE CONSTITUCIÓ 
Codi borsa disciplina/es: 
ATP-737mecanica del medi continu, resistencia de materials i teoría d'estructures 
ATP-737calcul d'estructures de formigó, metal·liques, avanc;ades. calcul dinamic i materials 
compostos 
ATP-737analisis de components estructurals, mecanics i unions; instrumentació i metode 
d'elements finits 
ATP-737automoció, dinamica de vehicles. elements de carrosseria 

Ubicació del taulell d'anuncis de la comissió (adreca física o telematica): 

https://rmee. upe. ed u/ca/tau ler/concu rsos-pd i 

Calendari d'actuació 

Convocatoria a l'acte de presentació de documentació 
Documentació a presentar: 
-Historial professional, academic, docent i investigador i documentació acreditativa 
-Presentació i argumentació de la seva vinculació i coherencia deis coneixements i 
trajectória professional envers la disciplina en que participa. 
-Resum de !'historial professional, academic, docent i investigador (opcional) 

-Si l'acte de presentació de documentació és presencial, indicar: 

Dia: 

Hora: 

Lloc: 

Nombre d'exemplars 

Altres indicacions: 

-Si l'acte de presentació de documentació és telematic, indicar: 

Dia: 0:1>0 pet.. 11. ~, 70 ,f 

Correu on la persona candidata haura d'enviar la documentació:?? 
:JOA Qu11,1. ALBE~TO. Hffl.fvANr>Ee (Y UPC. • E D 11 

Mida maxima deis arxius: 
Atl.)(tfJ{ PPF. /lfJ~,414NY HlY:rM rc,r,tl: 10HB 

Altres indicacions: -
Data publicació del resultat de la primera prova: 1 g • O $ · 2 D 
Dates de les entrevistes: 2 3 . O J. l O 
Data publicació de la convocatoria amb les dates i hores de les entrevistes: 1 J. O ~ · 2. D 
(entre aquesta publicació i !'entrevista han d'haver 3 dies naturals) 

Data publicació del resultat de les entrevistes: 2 6 . O ? . 2 D 

Data publicació al tau/el/ d'anuncis de la comissió: 2.. 6 . O ~ , 'l D 

/' 
/ 

/ 

c,i/sc Roure Fernández quín A. Hernández Ortega J.Ramón González Drigo 
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La comissió fixa els criteris de valoració en funció de les disciplines: 
Cal especificar les disciplines en les quals s'ap/icaran els mateixos criteris. 

Codi borsa disciplina/es: 
ATP-737mecanica del medi continu, resistencia de materials i teoría d'estructures 
ATP-737calcul d'estructures de formigó, metal·liques, avarn;ades. calcul dinamic i materials 
compostos 
ATP-737analisis de components estructurals, mecanics i unions; instrumentació i métode 
d'elements finits 
ATP-737automoció, dinamica de vehicles. elements de carrosseria 

Primera prova -merits i capacitats 

Historial professional i académic 

Adequació a la disciplina objecte del procés selectiu. 

Segona prova -Entrevista 

La motivació de la seva trajectória 

La qualitat del discursen la presentació 

El debat amb la comissió 

Les seves capacitats didactiques en l'exposició 

Puntuació mínima per superar les proves 

primera prova - valoració deis mérits i capacitats: ~ 

segona prova -entrevista: 8 
La puntuació maxima de cada prova és de 1 O punts 

Data publicació al tau/el/ d'anuncis de la comissió: flJ.03.20 

Finalitzat l'acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/aria, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió. 

Barcelona, 3 de man; de 2020 

SECRETARI/ÁRIA VOCAL 

Francesc Roure Fernández Joaquín A. Hernández Ortega J.Ramón González Drigo 
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