
   

 
EL PRESIDENT/A SECRETARI/ÀRIA VOCAL 
(signatura i nom)                   (signatura i nom)   (signatura i nom) 
 
 
 
 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre  
 
 
 

ACTA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 
Codi borsa disciplina/es:  

ATP-710-2 circuits i sistemes integrats 
ATP-710-2 dispositius semiconductors i microsistemes 
ATP-710-2 electrònica industrial i de potència 
ATP-710-2 sistemes de mesura i instrumentació biomèdica 

 
 
Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de presentació 
de la documentació dels candidats. 
 
 
La documentació a presentar és: 
 

o Historial professional, acadèmic, docent i investigador i documentació acreditativa 
o Presentació i argumentació de la seva vinculació i coherència dels coneixements i 

trajectòria professional envers la disciplina en que participa.  
o Resum de l’historial professional, acadèmic, docent i investigador (En cas que la 

comissió  l’hagi demanat expressament a la convocatòria de l’acte de presentació) 
 
 
Adjuntar el document complimentat Annex I – documentació presentada 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 19/3/2021 
 
Lloc, data  
Barcelona, a 19/3/2021 
 
 
 

Persona Candidata
Historial professional
acaèmic docent i inv. Presentació

Resum 
(si ha esta demanat) Disciplina

LLAMAS , FRANCISCO Si Si ATP-710-2 circuits i sistemes integrats

LUIS PEÑA, PILAR FRANCISCA Si Si ATP-710-2 circuits i sistemes integrats

RUIZ BELLIDO, MARIA PILAR Si Si ATP-710-2 circuits i sistemes integrats

LUIS PEÑA, PILAR FRANCISCA Si Si ATP-710-2 dispositius semiconductors i microsistemes

MAHBOUBI , VAHAB Si Si ATP-710-2 dispositius semiconductors i microsistemes

PEDRO , MARTA No No ATP-710-2 dispositius semiconductors i microsistemes

VAZQUEZ BATISTA, ELOI Si No ATP-710-2 dispositius semiconductors i microsistemes

BISCAMPS DALMAU, JOSEP No No ATP-710-2 electrònica industrial i de potència

LLAMAS , FRANCISCO Si Si ATP-710-2 electrònica industrial i de potència

LUIS PEÑA, PILAR FRANCISCA Si Si ATP-710-2 electrònica industrial i de potència

BELLOT AUBANELL, MONTSERRAT Si Si ATP-710-2 sistemes de mesura i instrumentació biomèdica

LUIS PEÑA, PILAR FRANCISCA Si Si ATP-710-2 sistemes de mesura i instrumentació biomèdica

TOMA , DANIEL MIHAI No No ATP-710-2 sistemes de mesura i instrumentació biomèdica


