
 
 

PROCÉS DE SELECCIÓ PROFESSORAT CONTRACTAT AMB CARÁCTER INDEFINIT - Terminis aproximats 

 
 

Data resolució:                                                      8 juliol 2021 CONVOCATORIA Nº 3 / 2021 
Publicació DOGV:                                         19 juliol 2021 Publicació DOGV convocatòria. 
Presentació instàncies:            20 juliol a 30 agosto 2021 Termini 20 DIES (sempre hàbils) presentació d’instàncies (art. 24.1 Reglament) 
Llistat provisional: 2 setembre 2021 En el termini màxim de 20 DIES des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, publicació de la resolució en 

què s’aprove la LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLÒSES. 
Contra aquesta llista provisional es podran presentar reclamacions en el termini de 10 DIES, des de l’endemà a la publicació 
de l’esmentada resolució. (art. 24.2 Reglament). 
Publicació al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València (base 7.1.1 convocatòria) 

Reclamacions: 3 a 16 setembre 2021 

Llistat definitiu: 20 setembre 2021  Finalitzat el termini de reclamacions, en el termini màxim de 15 DIES, publicació de la resolució en què s’aprove la 
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLÒSES (art.24.2 Reglament). 
Publicació al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València (base 7.1.1 convocatòria) 

Reclamacions:   Termini d’ 1 MES per interposar recurs de reposició, davant la rectora, contra l’acord de resolució de la LLISTA 
DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLÒSES (Art. 24.2 Reglament) 

Termini màxim 
convocatòria acte 
constitució i presentació: 

 En el termini màxim de 15 DIES des de publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses la Presidència 
convocarà a la resta de membres de la comissió a l’ACTE DE CONSTITUCIÓ (art 24.3 R) i a les persones concursants 
admeses a l’ACTE DE PRESENTACIÓ, amb una antelació mínima de 15 DIES (art 24.3 R). La constitució de la 
comissió i presentació dels/de les concursants podran tindre lloc en la mateixa data (art.24.3 R).  
Les proves tindran lloc en les instal·lacions de la Universitat de València.. 

PROPOSTA PROVISIÓ 
 

Termini màxim proposta 
provisió:  
 

30 de novembre 2021 
 

La proposta de contractació s’haurà de publicar en el termini màxim de TRES MESOS comptats des del dia següent al de 
l’acabament del termini per a la presentació d’instàncies (art. 26.3 R). 
La proposta, la motivació dels resultats de la primera fase i les puntuacions obtingudes per les persones concursants en cada 
apartat general i en cada subapartat del barem, es publicarà al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València (base 7.3.1 
convocatòria). 

SIGNATURA CONTRACTE La signatura del contracte per part de la persona seleccionada s’haurà de produir en el termini d’UN MES, comptador des del dia següent a la recepció de la notificació que a aquests efectes 
trametran els serveis administratius que pertoquen (Art. 27.2 reglament)  

RECURSOS Contra les propostes de les comissions de selecció, es podrà interposar un recurs d’alçada davant la rectora en el termini d’UN MES comptador des de l’endemà de la publicació de la proposta 
(Art. 28.1 Reglament) 

VALORACIÓ MÈRITS DUES FASES: (art. 25.1 Reglament) 
1ª Fase exclusivament eliminatori: Defensa d’un programa raonat corresponent a l'àrea de coneixement i, si escau, al perfil de la plaça, i en l'exposició i defensa d'un dels seus temes 
escollit per la persona candidata entre tres triats per sorteig. El programa ha d’incloure al menys una assignatura obligatòria o bàsica de grau assignada a l’àrea de coneixement. 
2ª Fase:  Aplicació dels barems de la convocatòria als mèrits de les persones candidates i servirà per a ordenar la prelació de les que superen la primera fase. 

PROCÉS VALORACIÓ  Art. 25.2 Reglament de selecció 
Acte de constitució: En l’acte de constitució i amb anterioritat a l’acte de presentació la comissió farà públics els criteris de valoració de la primera fase (art. 24.3 R). 
Acte de presentació:  Els o les concursants lliuraran a la Presidència de la comissió cinc còpies del programa que es proposen desenvolupar, així com l’acreditació dels mèrits al·legats en la 
seua instància-currículum. En tot cas, els mèrits al·legats hauran d’haver-se obtés abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies. La comissió sortejarà l’ordre d’intervenció de 
les persones participants i els temes que cadascuna podrà triar-hi. Tot seguit, convocarà la realització de la prova, que haurà de celebrar-se dos dies naturals després de l’acte de presentació. 
Quan, pel nombre de les candidatures, siga necessari que les proves es prolonguen en diferents dies, la comissió garantirà que la seqüència temporal del desenvolupament de la prova no afecte 
al principi d’igualtat d’oportunitats dels/de les concursants, mitjançant l’establiment dels mecanismes adients perquè tots i totes disposen del mateix temps per a la preparació de l’exposició 
oral. 
Prova: La prova serà pública, i consistirà en l’exposició oral del programa per part de la persona candidata amb una duració màxima d’una hora, la defensa d’un tema triat per sorteig, amb una 
duració màxima d’una hora, i un debat amb la comissió. (Art. 25.3 R) Finalitzada la prova, les persones membres de la comissió votaran positivament o negativament, amb un informe 
motivat, a cadascuna de les persones candidates. Per a superar aquesta primera fase s’haurà d’obtenir un nombre de vots superior a la meitat del nombre reglamentari de membres de la 
comissió de selecció. En cas d’unanimitat, l’informe de la comissió pot ser únic. (Art. 25.4 R) Finalitzada la primera fase, la comissió procedirà a l’aplicació del barem als mèrits de les 
candidatures que hagen superat la fase eliminatòria, d’acord amb allò que preveu l’article 20 d’aquest reglament. La comissió valorarà, d’acord amb el barem, els mèrits al·legats en la 
instància-currículum i acreditats en l’acte de presentació. Si algun mèrit al·legat està insuficientment documentat, s’ha de donar deu dies perquè es presente la documentació justificativa que 
falte. Si transcorregut aquest termini la documentació presentada és insuficient, no es puntuarà el mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat 
esmentats en les instàncies. 
Proposta de provisió: (Art. 25.6 R). La puntuació obtinguda en aquesta segona fase determinarà la proposta de provisió de la plaça 
 

Les dates establertes en el present document, des de la possible publicació de les llistes provisionals a la proposta de provisió són únicament orientatives i estan exposades a possibles canvis per raons de gestió administrativa. 
El contingut del procés és un resum informatiu, per la qual cosa manca de validesa legal i supeditat al contingut de la redacció completa i oficial del Reglament de Selecció de Personal Docent i Investigador de la Universitat 
de València i text de la convocatòria. 


