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LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 
 
En relació als processos de selecció de professorat permanent per a l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut Tecnocampus, amb referència número:  
 

S14/2018_PDI_PERM_CAFE 
 
ES FA CONSTAR: 
 

1. Que, dins el termini de presentació establert, s’han rebut 5 peticions de participació en 
l’esmentat procés de selecció. 
 

2. Que, una vegada verificat l’acompliment dels requisits imprescindibles, s’admet la participació 
dels següents candidats: 
 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT 

S14_2018_3 

S14_2018_2 
 

3. S’exclouen als següents candidats per manca de mèrits o de justificants dels mateixos: 
 

CODI IDENTIFICATIU 
CANDIDAT 

Motiu de l’exclusió 

S14_2018_5 No està en possessió del títol de  Doctor/a en Ciències de la Salut 

S14_2018_4* 
No està en possessió del títol de  Doctor/a en Ciències de la Salut. 
No acredita experiència docent de mínim 2 anys acadèmics. 

S14_2018_1 No està en possessió del títol de  Doctor/a en Ciències de la Salut 

 
* El/la candidat/a no acredita el nivell de suficiència de català. En aquest sentit, i tal i com recull l'oferta i preveu el decret 
128/2010, de 14 de desembre, si en acabar el procés de selecció es decideix contractar aquest/a candidat/a, aquest/a 
haurà d'acreditar el coneixement o ajornar aquesta acreditació per un període màxim de 2 anys. 

 
4. Que els participants interessats, poden presentar les seves al·legacions i/o esmenes a aquesta 

llista provisional i/o aportació d’acreditacions complementàries a partir de la seva publicació i 
fins el dia 26/06/2018 inclòs. 

5. Que, en cas de no haver cap al·legació passat aquest termini, la llista esdevindrà definitiva, 
passant a realitzar-se la fase de valoració curricular.  

6. Els candidats finalistes de la següent fase de valoració curricular seran convocats personalment a 
la fase entrevista. 

Es recorda als candidats que els mèrits dels quals no hagin lliurat acreditació no podran ser valorats en 
la fase de valoració curricular. 
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La qual cosa es posa en públic coneixement als efectes escaients. 
 
Direcció de Serveis de Secretaria General i Recursos Humans de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme 

 
Mataró, 20 de juny de 2018 
 
 


