
Resolució 619/2021, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual es fa pública la relació provisional de 
persones admeses i excloses a la Resolució 386/2021, de 24 de març per la qual es convoquen concursos per a la  
contractació de professorat agregat.

Codi Concurs / Unitat d'adscripció Cognoms i nom
A (admès/admesa) E 

(exclòs/exclosa) Motiu
AG-275/709 Dept. Enginyeria elèctrica MONJO MUR, LLUIS A
AG-276/710 Dept. Enginyeria Electrònica SAUCEDO SILVA, EDGARDO ADEMAR A
AG-277/732 Dept. Organització d'Empreses BERBEGAL MIRABENT, JASMINA A

AG-277/732 Dept. Organització d'Empreses MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ALBA E
G2, G9, E1, E3
E14, E32, E33

* motius d'exclusió

G2 - comprovant pagament de la taxa exigida a les bases de la convocatòria.

G9- no presentar la fotocòpia del DNI o similar especificat a la convocatòria.

E1 - no presentar còpia del títol de doctor

E3 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'acreditació AQU

o equivalent previst a la llei per a ser contractat com a professor del tipus convocat.

E14  no acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral

E32 No presentar el model normalitzat disponible a la pàgina web de la convocatòrIa referent al requisit de desvinculació acadèmica.

E33 No presentar documentació que acrediti el requisit de desvinculació acadèmica.

Aquesta resolució té caràcter provisional i les persones interessades podran presentar una reclamació davant del rector, 
en el termini de deu dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació.

El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador
Santiago Gassó Domingo
Per delegació de competència del rector

Per delegació de competència del rector Resolució 1349/2014, de 22 d’octubre (DOGC núm. 6739 de 30.10.2014), modificada per la Resolució 

512/2018, de 6 de març (DOCG núm. 7577 de 13.03.2018)
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