
 
 
Correcció d’errades de la resolució de data 3 d’agost de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen 
concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021. Convocatòria número 6. 
 
 
Advertida errada en l’annex I, de la resolució de 3 d’agost de 2020, inserida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,  número 8876, 
pàgina 31060 versió valencià i pàgina 31070 versió castellà, de 7 d’agost de 2020, es transcriu oportunament la següent rectificació: 
 
 
On diu:  

32 FACULTAT D'ECONOMIA 

Departament 110 Economia Aplicada 

Àrea: 225 Economia Aplicada 

Plaça/es: 5608a 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4 + 4 hores Nº de places: 1 
Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Introducció a la fiscalitat". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Economia o 
Administració i Direcció d'Empreses (ADE) o Grau en Finances i Comptabilitat. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres 
indicacions: Una part de la docència es desenvoluparà al campus d'Ontinyent. Contractació fins al 31 d'agost de 2021 o reincorporació de la 
titular. Horari de matí i vesprada. 

Àrea: 623 Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa 

Plaça/es: 7661 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3 + 3 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Aprenentatge i Ensenyament de l'Economia". Per a impartir docència en l'especialitat 
d'Economia del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Economia o Administració i 
Direcció d'Empreses (ADE). Activitat professional (base 2.1.3 convocatòria) com a Professor/a d'Educació Secundària, especialitat 
d'Economia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de 
vesprada. 
 
Ha de dir: 

32 FACULTAT D'ECONOMIA 

Departament 110 Economia Aplicada 

Àrea: 225 Economia Aplicada 

Plaça/es: 5608a 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4 + 4 hores Nº de places: 1 
Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Introducció a la fiscalitat". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Economia o 
Administració i Direcció d'Empreses (ADE) o Grau en Finances i Comptabilitat. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres 
indicacions: Una part de la docència es desenvoluparà al campus d'Ontinyent. Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i 
vesprada. 



Plaça/es: 7661 
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 5 + 5 hores Nº de places: 1 
Incidències de començament de curs. Perfil: "Aprenentatge i Ensenyament de l'Economia". Per a impartir docència en l'especialitat 
d'Economia del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Economia o Administració i 
Direcció d'Empreses (ADE). Activitat professional (base 2.1.3 convocatòria) com a Professor/a d'Educació Secundària, especialitat 
d'Economia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de 
vesprada. 
 
València, 7 d’agost de 2020.– La rectora, p.d. (Resolució del Rectorat de 19 de juny de 2019, DOGV de 27.06.2019), el vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat: Ernest Cano Cano. 
 

 

 

 


