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CONVOCATORIA PER A LA PRESENTACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES 

 
Com a candidat/a admès/a a el concurs d'accés convocat per Resolució 1001/2020 de 2 de juliol, 
publicat en el DOGC de data 10 de juliol de 2020, que a continuació es detalla, li convoco el dia, 
hora i lloc indicats per procedir a l'acte de presentació de documentació:  
 
DATOS DEL CONCURSO           
 
Concurs accés a la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada 

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors. 

Unitat d’adscripció: 701 Departament d'Arquitectura de Computadors 

Unitat de vinculació:  Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 

Convocat al DOGC de data 10 de juliol de 2020 

 
DADES DEL ACTE DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ       
Lloc: Sala C6-E101, Departament d´Arquitectura de Computadors 
Adreça: UPC Campus Nord, Carrer de Jordi Girona, 1, 3, 08034 Barcelona.  
Dia:  dilluns 16 de novembre de 2020 
Hora (primera convocatòria): 16:00 
Hora (segona convocatòria): 16:15 
15 minuts després de la primera convocatòria 
Presencial el secretari i el candidat. I telemàticament si és el cas a la resta: 
https://meet.google.com/mpx-vesh-jjq 
 
Sobre la documentació a presentar 
-Historial acadèmic (docent, investigador, de transferència de coneixement i de gestió universitària) 
-Projecte acadèmic (docent, investigador i de gestió) 
 
Nombre d’exemplars: 1 exemplar en paper i un en arxiu PDF 
 
-Documentació acreditativa  
 
Informació sobre l’accés a la documentació dels candidats: 
 
No procedeix, només 1 candidat. 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES 
Lloc: Sala C6-E101, Departament d´Arquitectura de Computadors 
Adreça: UPC Campus Nord, Carrer de Jordi Girona, 1, 3, 08034 Barcelona.  
Dia: dilluns 16 de novembre de 2020 
Hora: 16:30 
 
Observacions: Es retransmetrà telemàticament per als membres de la comissió que no assisteixin 
presencialment i per el públic. L´enllaç per la sessió és https://meet.google.com/mpx-vesh-jjq 
 
 
Es donarà publicitat a la pàgina web (https://concursospdi.upc.edu, a l'apartat de “Convocatòria de concursos > Concursos PDI 
laboral permanent > resolució corresponent > tauler d’anuncis) 

 
A Barcelona,  el 28 d’octubre de 2020 

 
PRESIDENT / PRESIDENTA 

 
Josep Solé Pareta  


