MODIFICACIÓ DE L’ACTA DE L’ENTREVISTA
Unitat d’adscripció: 751.- Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)
Codi borsa disciplines:
ATP-751 Tecnologia d’estructures, materials i construcció - materials de construcció
ATP-751 Tecnologia d’estructures, materials i construcció - tecnologia d’estructures
D’acord amb les resolucions 1117/2021 i 1118/2021 els resultats de la primera prova de les
candidatures de n’Andrea Montserrat son de « apte » en les dues disciplines citades. En
conseqüència es procedeix a la realització de l’entrevista (segona prova).
Aquest document es una modificació de l’acta redactada el passat 25 de març del 2021 amb els
resultats de la segona prova (entrevista) del procés de selecció per la borsa d'associats (ATP751), tenint en compte els resultats de l’entrevista efectuada a n’Andrea Montserrat.
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La prova és pública, te caràcter eliminatori i te una durada màxima d’1 hora, d’acord amb el que
estableixi la comissió. Les valoracions d’aquesta prova son les següents:
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Considerant que la valoració mínima per superar la prova és 7, la candidata ha superat la segona
prova i es APTE per ser inclosa a la borsa d’associats en les dues matèries citades.
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, la presidenta dóna per acabada la sessió. Com a secretari, estenc aquesta acta
amb la conformitat de la presidenta i la signatura de tots els membres de la comissió.
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 8 d’octubre de 2021
Barcelona, 7 d’octubre del 2021
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