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Desenvolupament del procés de selecció: 
 
1a. Fase: Preselecció dels currículums: 
 
La preselecció de currículum serà eliminatòria, es valorarà com a apte/no apte i no 
aportarà puntuació al total de la puntuació del procés de selecció. 
 
 
2a. fase: Proves i/o Entrevista: 
 
A la 2a fase  es realitzaran prova i entrevista eliminatòries que es valoraran fins a un 
màxim de 40 punts distribuïts entre la prova i l’entrevista a raó de:  
 

 Prova: Eliminatòria. Es valora fins a 20 punts per superar-la es requerirà la 
meitat de la puntuació màxima possible. 

 Entrevista: Eliminatòria. Es valora fins a 20 punts per superar-la es requerirà 
la meitat de la puntuació màxima possible. 

 
3a. fase: Valoració de mèrits: 
 
Si s’escau, s’afegirà la valoració de mèrits, tal com estableixen les bases del concurs 
 
Criteris de valoració: 
 
 
Criteri preselecció currículums: 
 
Criteri de valoració per la preselecció de currículums: 
 
Experiència de com a mínim un any en gestió de projectes finançats amb Fons 
públics  Es valora com a si/no 
 
Per tal de ser apte a la preselecció de currículums caldrà tenir una valoració de  “si” 
al criteri establert 
 
 
 
Criteris valoració prova: 
 
El tribunal estableix els següents criteris de valoració de la prova: 
 

1. Coneixement dels programes de recerca, la seva gestió durant el cicle de vida 
de la proposta i el projecte. Es valora fins a un màxim de 10 punts 

2. Coneixement de llengua anglesa. Es valora fins a un màxim de 5 punts 



 

P à g i n a  2 | 2 
 

3. Planificació i organització del treball, control i seguiment. Gestió per 
processos i per objectius. Anàlisi i solució de problemes. Es valora fins a un 
màxim de 3 punts 

4. Comunicació i atenció usuaris. Es valora fins a un màxim de 2 punts 

 
Criteris de valoració de l’entrevista: 
 
A l’entrevista es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de 
la plaça així com els interessos, la motivació i les expectatives de desenvolupament 
vers el lloc de treball i el coneixement de l’idioma anglès. 
 
Barcelona, 10 de febrer de 2023 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 
 


