ACTA DE L’ENTREVISTA
Codi borsa disciplina/es:
Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de les entrevistes
segons l’ordre establert.
La comissió emet un informe únic i motivat per persona candidata indicant la puntuació obtinguda,
que conformen l’annex a aquesta acta.
La prova és pública, te caràcter eliminatori i te una durada màxima d’1 hora, d’acord amb el que
estableixi la comissió.
La valoració mínima per superar la prova és: 6 punts
RESULTAT DE L’ENTREVISTA
(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

- VALORACIÓ (puntuació 0-10)

ATP-748-1 aeroports, infraestructures i transport aeri
Candidat/a
SAEZ GARCIA, RAÚL

A
4.5

B
1.5

C
2

Puntuació total
8

ATP-748-1 sistemes aeroespacials, espai aeri i navegació aèria
Candidat/a
SAEZ GARCIA, RAÚL
CATALÀ GINEBREDA, ORIOL

A
4.5
5

B
1.5
3

C
2
2

Puntuació total
8
10

A
4

B
2.5

C
2

Puntuació total
8.5

A
5
4.5
3.5

B
2.5
1.5
2.5

C
2
2
1.5

Puntuació total
9.5
8
7.5

A
-

B
-

C
-

Puntuació total
-

ATP-748-1 materials i estructures aeroespacials
Candidat/a
YAGO LLAMAS, DANIEL

ATP-748-1 aerodinàmica, mecànica de vol, aeronaus
Candidat/a
MORELL SAÑE, GERARD
CALAFELL SANDIUMENGE, JOAN
GARCIA BERENGUER, MARINA

ATP-748-1 sistemes propulsius
Candidat/a
-

EL PRESIDENT/A
Enrique Ortega
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ATP-748-1 espai, mecànica orbital, vehicles espacials i disseny de missió
Candidat/a
GARCIA BERENGUER, MARINA

A
3

B
2.5

C
1.5

Puntuació total
7

Subcriteris d’avaluació i puntuació màxima
- A: La trajectòria professional i les motivacions docents ........................................ 5 punts
- B: El debat amb la comissió .................................................................................. 3 punts
- C: Disponibilitat horària i territorial per a la impartició de la docència ..................... 2 punts

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 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.
Castelldefels, 8 d’Abril de 2022
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