
















 

ANNEX I. PLACES 

1 FACULTAT DE FÍSICA 

Departament 175 Física Aplicada i Electromagnetisme 

Àrea 385 Física Aplicada 

Plaça/es: 6084 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Perfil: "Física" (Teoria i Laboratori). Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Física. Altres 
indicacions: Per a impartir docència en les Facultats de Ciències Biològiques, Física i/o Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Horari de 
matí i vesprada. 

Plaça/es: 7082 - 7083 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 2 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Física" (Teoria i Laboratori). Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Física. Altres 
indicacions: Per a impartir docència en las Facultats de Ciències Biològiques, Física i/o Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Horari de 
matí i vesprada. 

Departament 280 Òptica i Optometria i Ciències de la Visió 

Àrea 647 Òptica (Àrea pròpia: 648 Optometria i Ciències de la Visió) 

Plaça/es: 4256 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Perfil: "Optometria i Contactologia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Òptica i Optometria. Coneixement de valencià a nivell C1 
(Suficiència). 

Plaça/es: 4258 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Perfil: "Optometria i Contactologia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Òptica i Optometria. Coneixement de valencià a nivell C1 
(Suficiència). 

Plaça/es: 4842 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Perfil: "Optometria i Contactologia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Òptica i Optometria. 
Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 

Plaça/es: 5392 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Perfil: "Optometria i Contactologia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Òptica i Optometria. Coneixement de valencià a nivell C1 
(Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 de gener de 2016. 



Plaça/es: 9960 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Optometria i Contactologia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Òptica i Optometria. 
Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 

2 FACULTAT DE QUÍMICA 

Departament 310 Química Analítica 

Àrea 750 Química Analítica 

Plaça/es: 6011 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 6082 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 9877 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

3 FACULTAT DE DRET 

Departament 76 Dret del Treball i de la Seguretat Social 

Àrea 140 Dret del Treball i de la Seguretat Social 

Plaça/es: 5742a - 5742b 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 2 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de febrer al 31 de juliol de 2016. Horari de matí i 
vesprada. 

Plaça/es: 6080a - 6080b 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 2 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: 
Contractació des de l'1 de febrer al 31 de juliol de 2016. Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 9606a - 9606b 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 2 
Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: 
Contractació des de l'1 de febrer al 31 de juliol de 2016. Horari de vesprada. 

Plaça/es: 9607a - 9607b 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 2 
Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: 
Contractació des de l'1 de febrer al 31 de juliol de 2016. Horari de matí. 



 

7 FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 

Departament 30 Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea 60 Bioquímica i Biologia Molecular 

Plaça/es: 4896 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  4 + 4 hores Nº de places: 1 
Per substituir professorat en llicència per any sabàtic. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres 
indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 4897 - 4908 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  4 + 4 hores Nº de places: 2 
Per substituir professorat en llicència per any sabàtic. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 5024 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de 
matí i vesprada. 

Departament 275 Microbiologia i Ecologia 

Àrea 630 Microbiologia 

Plaça/es: 4847 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de 
matí i vesprada. 

9 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació 

Àrea 460 Història de la Ciència 

Plaça/es: 9712 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica"; "Història de la Química"; "Biologia, Universitat i 
Societat"; "Història i Aspectes sociològics de Biociències Moleculars". Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 
(Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Departament 285 Patologia 

Àrea 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia) 

Plaça/es: 4905 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  4 + 4 hores Nº de places: 1 
Per substituir professorat en llicència per any sabàtic. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina, Odontologia, Farmàcia, 
Biologia, Veterinària, Biotecnologia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Coneixement de valencià 
a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 



 

 

10 FACULTAT DE FARMÀCIA 

Departament 21 Biologia Cel·lular i Parasitologia 

Àrea 50 Biologia Cel·lular 

Plaça/es: 4998 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Biologia, Biotecnologia o Grau en Bioquímica i Ciències 
Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Per a impartir docència 
en el Grau de Biotecnologia en la Facultat de Ciències Biològiques. Horari de vesprada. 

11 FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 

Departament 250 Lògica i Filosofia de la Ciència 

Àrea 585 Lògica i Filosofia de la Ciència 

Plaça/es: 1308 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  4 + 4 hores Nº de places: 1 
Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Lògica i Filosofia del Llenguatge". Requisit específic: Coneixement de valencià a 
nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

14 FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA 

Departament 125 Infermeria 

Àrea 255 Infermeria 

Plaça/es: 4862 - 5252 - 5253 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 3 
Perfil: Per a impartir docència en l'especialitat de "Biosanitàries" del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisit específic: 
Professor/a d'Educació Secundària o Professor tècnic/professora tècnica de formació professional. Altres indicacions: Horari de vesprada. 

Plaça/es: 5025 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Requisits específics: Grau/Diplomatura en Infermeria. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de 
matí i vesprada. 

Plaça/es: 9013 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  4 + 4 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Quiropodologia I i II" i "Ortesis i Calçat-teràpia". Requisits específics: Grau/Diplomatura en 
Podologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Per a impartir docència en el Grau de Podologia. Horari 
de matí i vesprada. 



Plaça/es: 9202 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  6 + 6 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Practicum I" i "Practicum III". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Podologia. 
Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Per a impartir docència en el Grau de Podologia. Horari de matí i 
vesprada. 

 

 

20 FACULTAT DE MAGISTERI 

Departament 90 Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials 

Àrea 210 Didàctica de les Ciències Socials 

Plaça/es: 5967 
Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació  T.C. Nº de places: 1 
Requisits específics: Grau en Geografia i Medi Ambient/Llicenciatura en Geografia i/o Grau/Llicenciatura en Història. Coneixement de 
valencià a nivell C1 (Suficiència). 

Departament 95 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 

Àrea 187 Didàctica de l'Expressió Corporal 

Plaça/es: 4102 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Requisits específics: Grau en Mestre/a d'Educació Primària. Menció en Especialista d'Educació 
Física o Mestre/a: Especialitat d'Educació Física o Grau/Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i L'Esport. Coneixement de valencià 
a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 451a 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  4 + 4 hores Nº de places: 1 
Per substituir professorat de baixa per maternitat. Requisits específics: Grau en Mestre/a d'Educació Primària. Menció en Especialista 
d'Educació Física o Mestre/a: Especialitat d'Educació Física o Grau/Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i L'Esport. Coneixement 
de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

Plaça/es: 9977 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau en Mestre/a d'Educació Primària. Menció en Especialista d'Educació 
Física o Mestre/a: Especialitat d'Educació Física o Grau/Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i L'Esport. Coneixement de valencià 
a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada. 

24 FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 

Departament 255 Matemàtica Aplicada 

Àrea 595 Matemàtica Aplicada 

Plaça/es: 5318 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per acumulació de càrrecs acadèmics. Perfil: "Matemàtiques II i III". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Matemàtiques. 
Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Per a impartir docència en la Facultat de Química i en la Escola 
Tècnica Superior d'Enginyeria. Horari de matí i vesprada. 



 

31 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS 

Departament 350 Treball Social i Serveis Socials 

Àrea 813 Treball Social i Serveis Socials 

Plaça/es: 5659a - 5659b 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 2 
Per substituir professorat en excedència. Requisits específics: Grau/Diplomatura en Treball Social. Coneixement de valencià a nivell C1 
(Suficiència). Altres indicacions: Horari de vesprada. 

Plaça/es: 5659c 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació  3 + 3 hores Nº de places: 1 
Per substituir professorat en excedència. Requisits específics: Grau/Diplomatura en Treball Social. Coneixement de valencià a nivell C1 
(Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí. 

 



 
 

 

 
 

ANNEX II. CARACTERISTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

 
2.1.- PROFESSORAT ASSOCIAT 
 
Tipus de contracte: Laboral temporal amb dedicació a temps parcial. 
 
Funcions: Docència i tutories d’acord amb el règim de dedicació. 
 
Associat/ada 6 hores: tres hores docents i tres de tutories 
Associat/ada 8 hores: quatre hores docents i quatre de tutories 
Associat/ada 10 hores: cinc hores docents i cinc de tutories 
Associat/ada 12 hores: sis hores docents i sis de tutories 
 
Retribucions íntegres anuals:  
 
Associat/ada 6 hores:     3.675,98 euros 
Associat/ada 8 hores:     4.901,45 euros 
Associat/ada 10 hores:   6.126,63 euros 
Associat/ada 12 hores:   7.351,82 euros 
 
Quant a l’abonament de pagues extraordinàries s’aplicarà el que disposa l’article 7.2 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions 
Publiques.  
 

 
2.2.- PROFESSORAT AJUDANT 
 
Tipus de contracte: Laboral temporal amb dedicació a temps complet. Durada màxima de cinc anys 
improrrogables. 
 
Funcions: Completar la formació docent i investigadora. Col·laboraran en tasques docents pràctiques 
fins a un màxim de 60 hores anuals.  
 
Retribucions íntegres anuals: 16.619,12 euros 
 
 
2.3.- PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR 
 
Tipus de contracte: Laboral temporal amb dedicació a temps complet. Durada màxima de cinc anys 
improrrogables. 
 
Funcions: Docents i investigadores. 
 
Retribucions íntegres anuals:  23.451,96 euros 
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ANNEX III 
 

INSTÀNCIA CURRICULUM ACADÈMIC  
PROFESSORAT ASSOCIAT 

 
1. DADES DE LA PLAÇA 

Plaça núm.: Dedicació: 

Àrea de coneixement: 

Departament: 

Centre: 

Convocatòria núm.:  Data resolució:  Publicació DOCV: 
 
 

2. DADES PERSONALS 

Cognoms:  

Nom:  

Nacionalitat:  DNI: 

Lloc de naixement: 

Província:  Data: 

Direcció:  

Població:  Província: 
Codi postal:  E-mail: Telèfon: 

 
AUTORITZE la utilització de l’adreça electrònica com a mitjà preferent de notificació (Sí/No): 
 
____________________, a ______ d _______________ de 20______ 
 
 
(Signatura) 
 
Núm. de pàgines (inclosa aquesta): 
 

 
 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
* Les seues dades personals podran quedar incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat de València, la qual es compromet a no utilitzar-les per a un ús 
diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, d'acord en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Pot exercir, per escrit, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i, si procedeix, d'oposició en el Servei de Recursos Humans-PDI d'aquesta Universitat. 
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3.- CURRICULUM ACADÈMIC PROFESSORAT ASSOCIAT 
  

- La presentació del currículum es farà necessàriament mitjançant aquest model. El format electrònic del qual es pot trobar 
en: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html  

- El currículum ha de recollir la relació exhaustiva de tots els mèrits la valoració dels quals sol·liciteu, classificats d’acord amb 
l’estructura d’aquest model. A més, respecte de cada mèrit, serà necessari especificar la informació ressenyada en cada ítem del 
model de currículum. 

- Els documents acreditatius dels mèrits al.legats s’hauran d’annexar seguint l’ordre de paginació de la relació de mèrits. 
 

- Cada contribució només ha de figurar una vegada. 
 

Nom i Cognoms: 
 

 

 
 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 
 
 1.1 EXPEDIENT  Documentació 

acreditativa en 
a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura.  

Nota mitjana: 
Títol: 
Universitat: 

Pàg. 

b) Premi extraordinari o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura: Pàg. 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura: Pàg. 
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura: Pàg. 
 1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS Documentació 

acreditativa en 
a) Títols de Doctor: 

Universitat: 
Pàg. 

b) Premi nacional de doctorat: Pàg. 
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: Pàg. 
d) Títols oficials de màster: 

Universitat: 
Pàg. 

e) Títols oficials de diplomatura: 
Universitat: 

Pàg. 

f) Títols oficials de grau o llicenciatura: 
Universitat: 

Pàg. 

g) Títols postgraus propis: 
Universitat: 

Pàg. 

h) Títols de segon cicle i especialitzacions: 
Universitat: 

Pàg. 

 1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Documentació 
acreditativa en 

a) Docència en títols oficials: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Categoria professional i dedicació: 
Crèdits impartits: 
Assignatura: 
Departament i Universitat: 

Pàg. 

b) Docència en títols propis: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Categoria professional i dedicació: 
Crèdits impartits: 
Assignatura: 
Departament i Universitat: 

Pàg. 

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, Pàg. 

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html
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etc.: 
d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials: 

Any i dades d’inici i acabament: 
Dedicació: 
Assignatura: 
Departament i Universitat: 

Pàg. 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Empresa o institució: 

Pàg. 

 1.4 FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA Documentació 
acreditativa en 

a) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent: 
Projecte: 

Pàg. 

b) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats: 
Curs i núm. hores: 
Universitat: 

Pàg. 

 
 

2.- INVESTIGACIÓ 
 
 2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Documentació 

acreditativa en 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: 

Programa: 
Organisme que concedeix: 
Dades d’inici i acabament: 

Pàg. 

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: 
Programa: 
Organisme que concedeix: 
Dades d’inici i acabament: 

Pàg. 

c) Contractes d’investigació amb universitats i centres públics: 
Títol de projecte: 
Entitat convocant/finançadora: 
Dades d’inici i acabament: 
Investigador principal: 

Pàg. 

 2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Documentació 
acreditativa en 

a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals: (Clau: R = revista indexada, I = revista 
internacional no indexada, N = revista nacional no indexada, A = altres) 
Clau: 
Títol: 
Autors/es (per ordre de signatura): 
Editorial i referència publicació: 
Pàgines i any: 
Indicis de qualitat: 

Pàg. 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques): 
(Clau: L = llibre d’investigació amb ISBN, C = capítol de llibre d’investigació amb ISBN; A = altres) 
Clau: 
Títol: 
Autors/es (per ordre de signatura): 
Editorial i Referència publicació: 
Pàgines i Any: 
Indicis de qualitat: 
 

Pàg. 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals: 
Títol del projecte: 
Entitat convocant/finançadora 
Dades d’inici i acabament: 

Pàg. 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals: 

Pàg. 
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Títol del projecte: 
Entitat convocant/finançadora: 
Dades d’inici i acabament: 
Investigador principal: 

e) Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes 
I+D: 

Pàg. 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals: 
Nacionals: 
Internacionals: 

Pàg. 

g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es 
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps 
computable: màxim 24 mesos. 
Dades d’inici i acabament: 
Centre de destinació: 

Pàg. 

h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació: Pàg. 
i) Direcció de tesis doctorals: Pàg. 
j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques: 

Premi i any: 
Organisme concedent: 

Pàg. 

 
3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FÒRA DE L’ÀMBIT UNIVERSITARI 
 
  Documentació 

acreditativa en 
a) Activitat:  

Dades d’inici i acabament: 
Empresa/Entitat: 

Pàg. 

 
 

4.- ALTRES MÈRITS 
 
 4.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Documentació 

acreditativa en 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres: (Només es valorarà el nivell més alt de cada idioma) 

Idioma: 
Nivell i organisme acreditatiu: 
 

Pàg. 

b) Elaboració de material docent: 
Material amb ISBN: 
Material sense ISBN: 

Pàg. 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.): 

Pàg. 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària: Pàg. 
e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària: Pàg. 
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors: Pàg. 
g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats: Pàg. 
h) Premis no inclosos en altres apartats: Pàg. 
i) Participació en tasques de coordinació docent:  
 4.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Documentació 

acreditativa en 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, 

cursos, conferències, etc.): 
Pàg. 

b) Organització de congressos científics: Pàg. 
c) Assistència a congressos científics: Pàg. 
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 

apartats: 
Pàg. 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats: 
 

Pàg. 

f) Beques de col·laboració: Pàg. 
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g) Altres beques d’investigació: Pàg. 
h) Col·laboració en tasques d’investigació: Pàg. 
 4.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Documentació 

acreditativa en 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió: Pàg. 
b) Participació en òrgans de representació universitària: Pàg. 
c) Acreditació a Ajudant Doctor i Contractat Doctor: Pàg. 
d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat: Pàg. 

 
5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: Documentació 

acreditativa en 
a) Nivell i organisme acreditatitu: Pàg. 

 
6.- MÈRIT PREFERENT 
 
  Documentació 

acreditativa en 
a) Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari. 

(la valoració d’aquest mèrit exclou la de les acreditacions a figures contractuals prevista en “Altres 
Mèrits”) 
 

Pàg. 
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ANNEX III 
 

INSTÀNCIA CURRICULUM ACADÈMIC  
PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR 

 
1. DADES DE LA PLAÇA 

Plaça núm.: Dedicació: 

Àrea de coneixement: 

Departament: 

Centre: 

Convocatòria núm.:  Data resolució:  Publicació DOCV: 
 
 

2. DADES PERSONALS 

Cognoms:  

Nom:  

Nacionalitat:  DNI: 

Lloc de naixement: 

Província:  Data: 

Direcció:  

Població:  Província: 
Codi postal:  E-mail: Telèfon: 

 
AUTORITZE la utilització de l’adreça electrònica com a mitjà preferent de notificació (Sí/No): 
 
____________________, a ______ d _______________ de 20______ 
 
 
(Signatura) 
 
Núm. de pàgines (inclosa aquesta): 
 

 
 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
* Les seues dades personals podran quedar incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat de València, la qual es compromet a no utilitzar-les per a un ús 
diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, d'acord en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Pot exercir, per escrit, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i, si procedeix, d'oposició en el Servei de Recursos Humans-PDI d'aquesta Universitat. 
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3.- CURRICULUM ACADÈMIC PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR 
  

- La presentació del currículum es farà necessàriament mitjançant aquest model. El format electrònic del qual es pot trobar 
en: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html  

- El currículum ha de recollir la relació exhaustiva de tots els mèrits la valoració dels quals sol·liciteu, classificats d’acord amb 
l’estructura d’aquest model. A més, respecte de cada mèrit, serà necessari especificar la informació ressenyada en cada ítem del 
model de currículum. 

- Els documents acreditatius dels mèrits al.legats s’hauran d’annexar seguint l’ordre de paginació de la relació de mèrits. 
 

- Cada contribució només ha de figurar una vegada. 
 

Nom i Cognoms: 
 

 

 
 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 
 
 1.1 EXPEDIENT  Documentació 

acreditativa en 
a) Expedient acadèmic del grau o llicenciatura.  

Nota mitjana: 
Títol: 
Universitat: 

Pàg. 

b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura: Pàg. 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura: Pàg. 
d) Premi nacional de grau o llicenciatura: Pàg. 
e) Expedient acadèmic del doctorat o del màster cursat per accedir al doctorat.  

Qualificació: 
Programa de Doctorat: 
Universitat: 

Pàg. 

f) Premi extraordinari de doctorat: Pàg. 
g) Premi nacional de doctorat: Pàg. 
h) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: Pàg. 
 1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS Documentació 

acreditativa en 
a) Títols de Doctor: 

Universitat: 
Pàg. 

b) Premi nacional de doctorat: Pàg. 
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: Pàg. 
d) Títols oficials de màster: 

Universitat: 
Pàg. 

e) Títols oficials de diplomatura: 
Universitat: 

Pàg. 

f) Títols oficials de grau o llicenciatura: 
Universitat: 

Pàg. 

g) Títols postgraus propis: 
Universitat: 

Pàg. 

h) Títols de segon cicle i especialitzacions: 
Universitat: 

Pàg. 

 1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Documentació 
acreditativa en 

a) Docència en títols oficials: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Categoria professional i dedicació: 
Crèdits impartits: 
Assignatura: 
Departament i Universitat: 

Pàg. 

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html
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b) Docència en títols propis: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Categoria professional i dedicació: 
Crèdits impartits: 
Assignatura: 
Departament i Universitat: 

Pàg. 

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, 
etc.: 

Pàg. 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Dedicació: 
Assignatura: 
Departament i Universitat: 

Pàg. 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars: 
Any i dades d’inici i acabament: 
Empresa o institució: 

Pàg. 

 1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Documentació 
acreditativa en 

a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no 
universitaris: 
Curs: 
Centre: 

Pàg. 

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent: 
Projecte: 

Pàg. 

c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats: 
Curs i núm. hores: 
Universitat: 

Pàg. 

 
 

2.- INVESTIGACIÓ 
 
 2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Documentació 

acreditativa en 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: 

Programa: 
Organisme que concedeix: 
Dades d’inici i acabament: 

Pàg. 

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: 
Programa: 
Organisme que concedeix: 
Dades d’inici i acabament: 

Pàg. 

c) Contractes d’investigació amb universitats i centres públics: 
Títol de projecte: 
Entitat convocant/finançadora: 
Dades d’inici i acabament: 
Investigador principal: 

Pàg. 

 2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Documentació 
acreditativa en 

a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals: (Clau: R = revista indexada, I = revista 
internacional no indexada, N = revista nacional no indexada, A = altres) 
Clau: 
Títol: 
Autors/es (per ordre de signatura): 
Editorial i referència publicació: 
Pàgines i any: 
Indicis de qualitat: 

Pàg. 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques): 
(Clau: L = llibre d’investigació amb ISBN, C = capítol de llibre d’investigació amb ISBN; A = altres) 
Clau: 
Títol: 
Autors/es (per ordre de signatura): 

Pàg. 
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Editorial i Referència publicació: 
Pàgines i Any: 
Indicis de qualitat: 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals: 
Títol del projecte: 
Entitat convocant/finançadora 
Dades d’inici i acabament: 

Pàg. 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals: 
Títol del projecte: 
Entitat convocant/finançadora: 
Dades d’inici i acabament: 
Investigador principal: 

Pàg. 

e) Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes 
I+D: 

Pàg. 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals: 
Nacionals: 
Internacionals: 

Pàg. 

g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació: Pàg. 
h) Direcció de tesis doctorals: Pàg. 
i) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques: 

Premi i any: 
Organisme concedent: 

Pàg. 

 
3.- ALTRES MÈRITS 
 
 3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA Documentació 

acreditativa en 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres: (Només es valorarà el nivell més alt de cada idioma) 

Idioma: 
Nivell i organisme acreditatiu: 

Pàg. 

b) Elaboració de material docent: 
Material amb ISBN: 
Material sense ISBN: 

Pàg. 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.): 

Pàg. 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària: Pàg. 
e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària: Pàg. 
f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors: Pàg. 
g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats: Pàg. 
h) Premis no inclosos en altres apartats: Pàg. 
i) Participació en tasques de coordinació docent:  
 3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ Documentació 

acreditativa en 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, 

cursos, conferències, etc.): 
Pàg. 

b) Organització de congressos científics: Pàg. 
c) Assistència a congressos científics: Pàg. 
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 

apartats: 
Pàg. 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats: 
 

Pàg. 

f) Beques de col·laboració: Pàg. 
g) Altres beques d’investigació: Pàg. 
h) Col·laboració en tasques d’investigació: Pàg. 
 3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES Documentació 

acreditativa en 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió: Pàg. 
b) Participació en òrgans de representació universitària: Pàg. 
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c) Acreditació a Contractat Doctor: Pàg. 
d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat: Pàg. 

 
4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: Documentació 

acreditativa en 
a) Nivell i organisme acreditatitu: Pàg. 

 
5.- MÈRITS PREFERENTS 
 
  Documentació 

acreditativa en 
a) Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari. 

(la valoració d’aquest mèrit exclou la de les acreditacions a figures contractuals prevista en “Altres 
Mèrits”) 
 

Pàg. 

b) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es 
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps 
computable: màxim 24 mesos. 
Dades d’inici i acabament: 
Centre de destinació: 
 

Pàg. 
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