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INFORME DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DEL LLOC DE 
TREBALL DE PROFESSOR/A PERMANENT A DEDICACIÓ COMPLETA PER A L'ESCOLA SUPERIOR 
DE CIENCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS (ESCST)  

Referència: S02_2021_PDI_PERM_CAFEFISIO 

Els i les components de la Comissió de Selecció, constituïda amb la següent formació: 
 

• President: Manuel V. Garnacho, ESCST  

• Vocal: Noemí Serra, ESCST  

• Vocal: Vicente Ortún, UPF  

• Secretari: Xavier Vives, Tecnocampus  

després de l’escaient deliberació,  ACORDA: 
 

1. En referència a les taules de puntuació segons els barems publicats en l’oferta de 
referència, atorgar la següent valoració final:  

 
a) Valoració curricular dels candidats i candidates admeses 

 
 

 
VALORACIÓ DE MÈRITS CV (MÀX.60) 

 

a.  Experiència 
docent 
Universitària   
superior a 4 anys 
acadèmics  en els 
àmbits de 
coneixement 
objecte de 
convocatòria 

b.      Recerca 
vinculada a les 
Ciències de la 
Salut, 
especialment 
dels graus 
d’impartició a 
la Escola 
Superior en 
Ciències de la 
Salut 
TecnoCampus 

c.      Experiència 
en gestió en els 
graus àmbit de 
coneixement 
objecte de la 
convocatòria 

d.       Experiència 
professional en 
els àmbits de 
coneixement 
objecte de 
convocatòria 

e.     Altres 
mèrits. 

TOTAL MÈRITS 

ID 20 5 15 15 5 60 

S02_2021_1 17,67 1,00 12,33 13,67 3,17 47,00 

 
b) Relació prèvia amb la Fundació TecnoCampus  

 

 
RELACIÓ PRÈVIA AMB TECNOCAMPUS (MÀX. 15) 

ID Experiència docent i investigadora a Tecnocampus en els darrers anys 

S02_2021_1 15 

 

 
 

2. Com a resultat de les entrevistes i defenses de plaça realitzades pels candidats i 
candidates finalistes, atorgar les següents puntuacions, com a mitjana aritmètica de les 
puntuacions atorgades pels diferents membres de la Comissió: 
 

 FASE D’ENTREVISTA-DEFENSA DE PLAÇA 

CANDIDAT/A (MÀX. 40) 

S02_2021_1 33 
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3. Atès el qual, i vista l’agregació i mitja aritmètica de totes les valoracions, es proposa a 
la direcció general de la Fundació TecnoCampus la següent llista de classificació per a 
la provisió dels llocs de treball convocats:  
 

 CANDIDAT/A Puntuació final 

1 S02_2021_1 95,50 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la present acta que signa el secretari de la 

comissió de selecció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Vives 
Secretari de la comissió de selecció      
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