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COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL  
(PLACES D’AJUDANT, PROFESSOR AJUDANT DOCTOR I PROFESSOR ASSOCIAT) 

 
CURS 2014-2015 

 
(Aquesta comissió, única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, funcionaris dels cossos docents universitaris, o 
professorat contractat amb caràcter indefinit, que hauran d’estar en possessió del grau de doctor en el cas de concursos a places corresponents a figures 
contractuals per a les que s’exigisca aquest requisit, que han de pertànyer al professorat funcionari o contractat d’igual o superior categoria a la plaça que 
s’ha de cobrir) 

FACULTAT / ESCOLA 

 
4 

Facultat de Geografia i Història   
 

 
 
A)   Tres professors proposats  per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present curs acadèmic: 
(Entre els membres de la Universitat de València en cap cas poden formar part d’una comissió més de dos membres del mateix departament o de la mateixa 
àrea de coneixement. Quan es tracte de selecció de personal dels departaments d’algú dels membres titulars, actuaran els seus suplents) 

 
TITULARS 

 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Miguel Requena Jimenez 

Departament: Història de l’Antiguitat i la Cultura Escita 

Àrea de coneixement: Història Antigua 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Elena Grau Almero 

Departament: Prehistoria i Arqueologia 

Àrea de coneixement: Prehistoria 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms: Julian Sanz Hoya 

Departament: Història Contemporània 

Àrea de coneixement: Història Contemporània 

 
 

SUPLENTS 
 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Felipe Jerez Moliner 

Departament: Història de l’Art 

Àrea de coneixement: Història de l’Art 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Julia Salom Carrasco 

Departament: Geografia  

Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms: Antonio José Mira Jódar 

Departament: Història Medieval 

Àrea de coneixement: Història Medieval 

 
 

B)    Dos professors,  per a cada concurs, elegits pel consell de departament  a què està adscrita l’àrea de coneixement de la plaça 
convocada: 
(Aquests professors han de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça). 


