
Resolució de 4 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs 

d’accés a places de cossos docents universitaris. 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 62 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, (Butlletí Oficial de l'Estat de 13 

d'abril) per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (Butlletí Oficial de l'Estat de 

24 de desembre), el Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre (Butlletí Oficial de l'Estat de 6 d'octubre i el Reial decret 

1313/2007, de 5 d'octubre (Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d'octubre), que regulen l'acreditació nacional i el règim dels 

concursos per a l'accés als cossos docents universitaris respectivament i a tenor de l'establert en l'article 3 del Reglament 

de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de la 

Universitat de València de data 27 de maig de 2003, redacció modificada per acord del Consell de Govern de data 23 de 

desembre de 2008 i posteriors revisions. 

 

Aquest Rectorat, d’acord amb l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2019, relativa a places dels cossos docents 

universitaris i de professorat contractat doctor de la Universitat de València, publicada en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana de 23 de maig de 2019, prèvia autorització de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 

i Esport en compliment de l’article 19, apartat Ú.3.I) i 4, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per a l’any 2018, ha resolt convocar a concurs públic (convocatòria 139/2019), les places que es relacionen en 

l'Annex I-A i en l’Annex I-B de la present Resolució, dotades en l'estat de despeses del pressupost de la Universitat de 

València  i incloses en la seua vigent relació de llocs de treball, amb subjecció a les següents bases: 

 

Bases de la convocatòria 

 

Primera. Normes generals 

 

1.1 Els concursos es regiran pel que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (Butlletí Oficial 

de l'Estat de 24 de desembre) modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (Butlletí Oficial de l'Estat de 13 

d'abril); la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Butlletí Oficial de l'Estat de 13 d'abril); el 

Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre (Butlletí Oficial de l'Estat de 6 d'octubre) i el Reial decret 1313/2007, de 5 

d'octubre (Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d'octubre), que regulen l'acreditació nacional i el règim dels concursos per a 

l'accés als cossos docents universitaris, respectivament; el Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la 

Generalitat, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de València (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 

3 d'agost); el Reglament de Selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, aprovat pel consell 

de Govern de la Universitat de València de data 27 de maig de 2003, i posteriors modificacions, així com per les bases de 

la present convocatòria. En allò que no preveuen les disposicions anteriors s'aplicarà el disposat en la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Butlletí Oficial de l’Estat de 2 

d’octubre de 2015), Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (Butlletí Oficial de l’Estat de 2 

d’octubre de 2015) i en la Legislació General de Funcionaris Civils de l'Estat. 

 

Segona. Requisits de les persones candidates 

 

Per a ser admès/esa a cada procés selectiu s'han de reunir els següents requisits: 

 



2.1 Requisits generals 

 

a) Posseir la nacionalitat espanyola o  d'un Estat membre de la Unió Europea o d'aquells Estats, als quals, en virtut dels 

Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga d'aplicació la lliure circulació de 

treballadors. També podran participar el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, dels espanyols i 

espanyoles i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats o separades de 

dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a les seues expenses. Aquest últim benefici serà igualment 

d'aplicació a familiars de nacionals d'altres Estats quan així es preveja en els Tractats Internacionals celebrats per la Unió 

Europea i ratificats per Espanya. Igualment podran participar els aspirants de nacionalitat estrangera no comunitària quan 

en l'Estat de la seua nacionalitat es reconega als espanyols i espanyoles aptitud legal per a ocupar en la docència 

universitària posicions anàlogues a les dels funcionaris dels cossos docents universitaris espanyols. 

 

b) No haver arribat a l'edat de jubilació forçosa establida per la legislació vigent en la data de finalització del termini per 

a la presentació de sol·licituds. 

 

c) Posseir el Títol de Doctor/a. 

 

d) No haver estat separada o separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions 

Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici 

d'ocupacions o càrrecs públics o per a l'accés al cos o escala funcionarial. Les persones aspirants, la nacionalitat de les 

quals no siga l'espanyola, haurien d'acreditar igualment no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat 

sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació 

pública. 

 

e) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques corresponents a professor o professora d'universitat. 

 

f) Haver abonat els drets d'examen establerts en la present convocatòria o acreditar l’exempció o bonificació del 

pagament. 

 

g) A més, per a les places relacionades en l’Annex I-B, estar en possessió del certificat de grau de discapacitat del 

33% como a mínim. 

 

2.2 Requisits específics 

 

a) Haver obtingut l’acreditació per a l’accés al cos de professors i professores titulars d’Universitat conforme a l'establert 

en els articles 12 i 13 del Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre. En cas d'haver estat acreditat o acreditada després de 

la modificació introduïda pel Reial decret 415/2015, haurà de ser-ho per la mateixa branca de coneixement a la qual 

correspon l'Àrea de Coneixement de la plaça convocada, tot això d'acord amb l'annex 1 del Reial decret 1312/2007. 

Es considera que posseeix l'acreditació regulada en el Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre, el professorat habilitat 

conforme a l'establert en el RD 774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema d'habilitació nacional per a l'accés 

a cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d'accés respectius. S'entendrà que els habilitats i 

habilitades per al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Escola Universitària ho estan per a l'accés al cos de Professors i 

Professores Titulars d'Universitat, conforme a la disposició addicional desena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, 

(Butlletí Oficial de l'Estat de 13 d'abril) per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 



d'Universitats. 

 

b) Podrà participar, així mateix, qui tingua la condició de funcionari/a del cos de Professors i Professores Titulars 

d'Universitat o d'un cos docent universitari d'igual o superior categoria, - en tots aquests casos serà necessari haver 

exercit la plaça durant almenys dos anys a la Universitat d'origen -, (art. 9.4 del RD 1313/2007, de 5 d'octubre) 

En cap cas s'admetrà la participació en el concurs d'accés quan s'ostente la titularitat d'una plaça d'igual categoria a la 

convocada, adscrita a la mateixa àrea de coneixement, Departament i Centre de la Universitat de València. 

 

c) Igualment, podrà presentar-se al concurs d’accés el professorat d'universitats d'Estats membres de la Unió Europea o 

d'aquells Estats en els quals en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya siga 

d'aplicació la lliure circulació de treballadores i treballadors, en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat 

constitutiu de la Comunitat Europea, que hagen arribat a una posició equivalent a la de Catedràtic o Catedràtica o de 

Professor o Professora Titular d'Universitat, d'acord amb la certificació emesa per l'Agència Nacional d'Avaluació i 

Acreditació, a sol·licitud de la persona interessada. 

 

2.3 Els requisits establerts en les presents bases hauran de complir-se en el moment de finalitzar el termini de 

presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió. 

 

Tercer. Sol·licituds. Termini de presentació 

 

3.1 Les persones que vulguen prendre part en els concursos d'accés, remetran la corresponent sol·licitud al Rectorat de la 

Universitat de València (Servei de Recursos Humans PDI/concursos), Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010, València, a través 

de les Oficines de Registre d'aquesta Universitat o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant instància 

degudament emplenada, segons model que s'adjunta en l'Annex II, acompanyada dels següents documents acreditatius 

del compliment dels requisits per a participar en la present convocatòria: 

 

a) Fotocopia del document nacional d'identitat o passaport. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat 

espanyola i tinguen dret a participar, haurien de presentar fotocòpia acarada del document que acredite la seua 

nacionalitat i, si escau, dels documents que acrediten el vincle de parentiu i les circumstàncies de dependència a les quals 

es refereix la base 2.1.a) d'aquesta convocatòria. Així mateix, quan les persones aspirants participen en les proves 

selectives per la seua condició de cònjuges, a més dels documents assenyalats, haurien de presentar declaració jurada o 

promesa de no trobar-se separades dels seus respectius cònjuges. 

 

b) Original o fotocòpia confrontada de les certificacions que acrediten el compliment dels requisits que assenyala la base 

segona per a participar en els concursos d'accés, excepte en el cas dels títols de Doctor/a expedits per la Universitat de 

València, en què no serà necessari aportar-los. 

L'acreditació de la nacionalitat i altres requisits exigits en la convocatòria, es realitzarà mitjançant els documents 

corresponents, certificats per les autoritats competents del país d'origen, traduïts a l'espanyol, que serà la llengua oficial 

en la qual tindrà lloc el desenvolupament de les proves. 

 

c) Justificació d'haver efectuat l'ingrés dels drets d'examen (30 euros) en el compte «Drets d'examen-Universitat de 

València» nombre ES21-0049-6721-65-2010001382 de  «Banco Santander». 

 



Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten una discapacitat en grau igual o superior al 33%, 

els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria 

especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona. 

 

Les persones aspirants esmentades en el paràgraf anterior ho han de fer constar expressament en l'apartat corresponent 

de la sol·licitud  i han de presentar les certificacions corresponents que acrediten la seua condició de discapacitat, de 

ser membre de família nombrosa o de família monoparental (mitjançant certificat de la Conselleria de Benestar Social 

o òrgan competent), i les víctimes d’actes de violència sobre la dona mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que 

preveu l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat Valenciana, integral contra la 

violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la taxa les persones que formen part de famílies nombroses de categoria 

general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. 

 

L'annex II d'aquesta convocatòria (instància), podrà obtenir-se també en la pàgina Web del Servei de Recursos Humans 

(PDI): http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/model-instancia-

1285902899716.html 

El termini per a la presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils a partir del següent a la publicació de la present 

convocatòria en el BOE, excloent del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.  

 

3.2 La falta d'abonament o un abonament inferior a la quantitat indicada com drets d'examen en el període de 

presentació de sol·licituds es considerarà incompliment insubsanable que provocarà la inadmissió al concurs. 

L'exclusió per no complir algun dels requisits de la convocatòria o la no presentació a la prova no comportarà el dret a 

la devolució de les taxes. 

3.3 Les oficines del Registre General de la Universitat de València es troben obertes al públic de dilluns a divendres. 

La presentació de sol·licituds, el dissabte, s'haurà de realitzar necessàriament per algun dels altres mitjans previstos en 

l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

3.4 Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus haurien de contenir-se en sobre obert per a ser 

datades i segellades pel personal funcionari de Correus, abans de la seua certificació, tal com assenyala l'apartat b) del 

citat article. 

3.5 No tindran la consideració d'oficines de registre les d'altres Universitats distintes a la convocant.  

3.6 Les sol·licituds subscrites en l'estranger es podran cursar a través de les representacions diplomàtiques i consolats 

espanyols corresponents, qui les remetran seguidament al Registre General de la Universitat de València. La persona 

interessada acompanyarà a aquesta sol·licitud fotocòpia del comprovant d'haver satisfet els drets d'examen. 

3.7 El domicili que figura en les instàncies es considerarà l'únic vàlid a l'efecte de notificacions, sent responsabilitat 

exclusiva de la persona concursant tant els errors en la consignació del mateix com en la comunicació de qualsevol 

canvi d'aquest domicili. 

 

 

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/model-instancia-1285902899716.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/model-instancia-1285902899716.html


Quarta. Admissió d'aspirants 

 

4.1 En el termini màxim de vint dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el vicerectorat 

amb competències en matèria de professorat dictarà una resolució declarant aprovada la llista provisional de les 

persones candidates admeses i excloses. 

Aquesta resolució, juntament amb les llistes completes de les persones candidates admeses i excloses, en les quals 

s'indicaran les causes de l'exclusió, es publicarà en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ i amb caràcter informatiu en la pàgina web del Servei de Recursos Humans PDI. 

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/convocatories-

1285902899674.html 

 

Contra l'esmentada resolució les persones interessades podran presentar reclamació en el termini de deu dies, a contar des 

de l'endemà a la publicació de l'anunci, o bé resoldre si escau, en el mateix termini, el defecte que haja motivat la seua 

exclusió. 

 

4.2 En el termini màxim de quinze dies hàbils des de la finalització del termini de reclamacions i resoltes les mateixes, el 

vicerectorat amb competències en matèria de professorat dictarà resolució aprovant la llista definitiva de les persones 

candidates admeses i excloses, que es publicarà en la forma anteriorment establida. Contra aquesta resolució es podrà 

interposar recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua publicació en el tauler 

oficial d’anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/. 

 

4.3 En les convocatòries en les que només es presente una persona candidata que siga o haja sigut professor/a  

contractat/da doctor/a, catedràtic/a d’universitat, catedràtic/a d’escola universitària o professor/a titular d’universitat 

de la mateixa àrea de coneixement, s'eximirà la persona candidata de la realització de la segona part de la primera 

prova. Aquesta disposició no serà aplicable a qui hagués estat contractat interinament com a professorat contractat 

doctor. 

 

Cinquena. Comissions de Selecció. Acte de constitució 

 

5.1 La composició de les comissions de selecció són les que figuren en els annexos I-A i I-B d'aquesta convocatòria. 

 

5.2 Quant a les substitucions dels membres de la Comissió en els supòsits d'abstenció, recusació o renúncia, s'estarà al 

previst en l'article 5.2 del Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València . 

 

5.3 Les comissions han de constituir-se en el termini de tres mesos des de l'endemà al de la publicació del 

nomenament dels seus membres efectuat en la present convocatòria. El president o presidenta, prèvia consulta a la 

resta dels membres, convocarà als titulars i, si escau, als suplents per a procedir a l'acte de constitució de la comissió, 

amb indicació del lloc i la data. 

 

5.4 La constitució de cada comissió exigirà la presència de tots els seus membres amb veu i vot. Els membres titulars 

que no concórreguen a l'acte de constitució cessaran i seran substituïts pels seus suplents. En cas que, a més dels 

titulars, en algun dels suplents concórrega causa d'abstenció, recusació o renúncia es podran substituir entre ells 

correlativament, els suplents dels vocals primer, segon i tercer. 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/convocatories-1285902899674.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-funcionari/convocatories-1285902899674.html
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/


 

5.5 Una vegada constituïda la comissió, en cas d'absència, el president o presidenta serà substituït pel membre vocal 

de major categoria i antiguitat i el secretari o secretària pel professor o professora de menor categoria i antiguitat. Per 

a la vàlida actuació de la comissió serà necessària la participació, almenys, de tres dels seus membres amb veu i vot. 

Els membres de la comissió que estiguen absents en alguna actuació cessaran en la seua condició de membres. 

 

5.6 En l'acte de constitució i amb anterioritat a la presentació de les persones candidates, la comissió fixarà i farà 

públics al lloc indicat per a l’acte de presentació, els criteris específics de valoració del concurs d'accés, que en 

qualsevol cas han de respectar els criteris establerts en l'annex IV de la present convocatòria. Les proves de selecció 

tindran el mateix valor. Les comissions no podran establir criteris que donen preferència al resultat obtingut en una 

d'elles. 

 

Sisena. Acte de presentació 

 

6.1 La Presidència de la comissió convocarà les persones candidates admeses, mitjançant publicació al tauler oficial 

d’anuncis de la Universitat de València, amb una antelació mínima de quinze dies, per a la realització de l’acte de 

presentació, amb indicació de la data, hora i lloc. En tot cas, l’acte de presentació de les persones candidates admeses 

caldrà que se celebre en el termini màxim de cinc dies des de la data de l’acte de constitució de la comissió. 

La constitució de la comissió i la presentació de les persones concursants podran tindre lloc en la mateixa data. En 

l'acte de presentació, que serà públic, les persones candidates lliuraran al president o presidenta de la comissió cinc 

exemplars del seu historial acadèmic, docent, investigador i de gestió (Annex III), així com un exemplar de les 

publicacions i documents acreditatius dels mèrits i cinc exemplars del projecte docent (guia docent i justificació i 

incardinació de l’assignatura dins del pla d’estudis). 

 

6.2 En l'acte de presentació la comissió indicarà la data de realització de la primera prova que es refereix la base 

setena de la present convocatòria. Així mateix, en l’acte de presentació, si escau, es determinarà per sorteig i es farà 

públic l'ordre d'intervenció de les persones candidates presentades i es fixarà i publicarà el lloc, data i hora d'inici de la 

primera prova. En tot cas, aquesta prova haurà de començar en un termini màxim de cinc dies des de l'acte de 

presentació.  

 

6.3 El secretari o secretària de la comissió garantirà que la documentació lliurada per les persones concursants puga 

ser examinada per totes les candidates i candidats presentats. 

 

Setena. Celebració de les proves  

 

7.1 Els concursos constaran de dues proves. 

La primera prova es compon de dues parts: 

a. Exposició i defensa del projecte docent, que haurà d'incloure necessàriament almenys el programa d'una assignatura 

obligatòria o bàsica de grau de l'àrea de coneixement, estructurat en lliçons. En cas que la convocatòria expresse un 

perfil docent el projecte haurà d’ajustar-se al mateix. El/La concursant disposarà d'un temps màxim d'una hora per a la 

defensa del projecte i d'una hora més per al debat amb la comissió. 

b. Exposició oral i pública de l'organització, metodologia i contingut d'una lliçó del programa o els programes que 

haja presentat el/la concursant, elegida pel candidat o candidata entre tres seleccionades per sorteig. Es disposarà d'un 



màxim de dues hores per a la preparació de la lliçó i d'un màxim d'una hora per a fer l'exposició. Seguidament, la 

comissió debatrà amb el/la concursant durant un màxim d'una hora. 

Cadascun dels membres de la comissió emetrà un informe individual motivat sobre el desenvolupament de la primera 

prova per a cadascuna de les persones concursants i, tot seguit, expressarà el seu vot. 

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori per a totes aquelles persones candidates que no obtinguen almenys tres vots 

favorables. 

La segona prova consistirà en l'exposició oral i pública per part de la candidata o candidat del seu currículum, que 

haurà de fer referència als aspectes docent, investigador, de gestió i del seu projecte investigador. En cas que la 

convocatòria expresse un perfil investigador el projecte haurà d’ajustar-se al mateix. La candidata o candidat 

disposarà d'un màxim de noranta minuts per a realitzar l'exposició. El debat posterior amb els membres de la comissió 

no podrà ser superior a dues hores. 

 

7.2 Finalitzades les proves a les quals s'ha fet referència en els apartats anteriors, la comissió o cadascun dels seus 

membres emetrà un informe final raonat, ajustat als criteris de valoració prèviament acordats per la mateixa, sobre els 

mèrits i historial de cadascuna de les candidates i candidats presentats i sobre el desenvolupament de cadascuna de les 

proves.  

 

Vuitena. Proposta de provisió 

 

8.1 A la vista de l'informe o informes, la comissió efectuarà una proposta motivada de provisió, que haurà de ser 

aprovada per almenys tres vots a favor. La proposta inclourà una relació de totes les persones candidates per ordre de 

preferència per al seu nomenament, sense que es puga excedir en la proposta el nombre de places convocades. Els 

vocals que voten en contra de la proposta majoritària haurien de fer constar la motivació del seu vot. 

La comissió podrà concloure el concurs amb la proposta de no provisió de la plaça.  

 

8.2 La proposta motivada de la comissió es farà pública en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ en el termini màxim de cinc dies des de la data de finalització de les proves. 

 

8.3 Contra la proposta de la comissió les persones candidates podran presentar una reclamació davant la rectora en els 

termes disposats en la base 11ª de la present convocatòria. 

 

8.4 La proposta motivada de la comissió romandrà exposada en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de 

València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, almenys, fins a la finalització del termini per a presentar la reclamació. 

 

8.5 El president o presidenta de la comissió, una vegada efectuada i publicada la proposta de provisió, la remetrà al 

Rectorat, juntament amb un exemplar de totes les actes i informes. Així mateix, remetrà una certificació del secretari o 

secretària del centre relativa a la data de publicació en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/. Al terme del termini d'exposició, el secretari o secretària del centre remetrà al 

Rectorat la certificació del període complet d'exposició pública. 

 

Novena. Presentació de documents  

 

9.1 En el termini màxim de vint dies des de la publicació de la proposta de provisió de la plaça, la persona candidata 

proposada haurà de presentar en el Registre General d'aquesta Universitat o per qualssevol dels altres procediments 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/


assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques els següents documents: 

 

a) Fotocopia del DNI o document equivalent si és de nacionalitat estrangera. 

b) Certificat mèdic oficial de no patir malaltia ni defecte físic o psíquic que incapacite per a l'acompliment de les 

funcions de professor/a d'universitat. 

c) Declaració jurada de no haver estat separat/da de qualsevol de les Administracions Públiques, o dels òrgans 

constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici d'ocupacions o 

càrrecs públics o per a l'accés al cos o escala funcionarial. La persona aspirant la nacionalitat de la qual no siga 

l'espanyola, haurà de presentar declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent, ni 

haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés 

a l'ocupació pública. 

 

9.2 Els qui tinguen la condició de funcionàries o funcionaris públics de carrera en actiu estaran exempts de justificar tals 

condicions i requisits, havent de presentar certificació de l'Administració de què depenguen, acreditativa de la seua 

condició de funcionària o funcionari i de quantes circumstàncies consten en la seua fulla de serveis, excepte en el cas que 

l’Administració de que depenguen siga la Universitat de València. 

 

Desena. Nomenament 

 

10.1 La rectora nomenarà la persona candidata proposada per la comissió, després que la mateixa acredite complir els 

requisits generals per a l'accés a la funció pública establerts en la base anterior. En cas que la persona candidata 

proposada no presente dins del termini i en la forma escaient la documentació requerida, la rectora declararà desert el 

concurs. 

 

10.2 Els nomenaments seran publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana. 

 

10.3 En el termini màxim de vint dies a contar des de l'endemà a la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial 

de l'Estat, la persona candidata proposada haurà de prendre possessió de la plaça, moment en el qual adquirirà la 

condició de funcionari/ària docent universitari del cos que es tracte. 

 

Onzena. Recursos 

 

11.1 Contra la proposta de la comissió les persones candidates podran presentar, en el termini màxim de deu dies, una 

reclamació davant la rectora de la Universitat de València. Admesa a tràmit la reclamació, se suspendran els 

nomenaments fins a la seua resolució. 

 

11.2 La reclamació serà valorada per la Comissió de Reclamacions, que en un termini de tres mesos ratificarà o no la 

proposta de provisió impugnada.  

 

11.3 La Comissió de Reclamacions està constituïda per set catedràtics i/o catedràtiques d'universitat, de diverses àrees 

de coneixement, amb el reconeixement dels períodes mínims d'activitat investigadora, designats pel procediment 

previst en l'article 12 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València . 



 

11.4 La citada Comissió valorarà els aspectes purament procedimentals i verificarà l'efectiu respecte, per part de la 

Comissió de Selecció del concurs, de la igualtat de condicions de les persones candidates i dels principis de mèrit i 

capacitat.  

 

11.5 La resolució de la rectora, prèvia proposta vinculant de la Comissió de Reclamacions, esgota la via 

administrativa i serà impugnable directament davant la jurisdicció contenciosa - administrativa. 

 

Dotzena. Informació respecte a les dades recollides 

 

La Universitat de València Estudi General és l’entitat responsable de les dades facilitades per les persones concursants 

en aquest procés. Es tractarà la informació facilitada exclusivament per les persones concursants amb els fins objecte 

de la convocatòria, i si es donara el cas, la posterior gestió del personal de conformitat amb el que disposa la Llei 

Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Totes o part de les dades facilitades seran publicats en el Tauler 

Oficial de la Universitat de València. Les dades de les persones concursants es conservaran indefinidament per al 

compliment de les finalitats assenyalades, d’acord amb el que disposa la Llei 3/2005, de 15 de juny, d’arxius de la 

Generalitat Valenciana.  

Les persones concursants tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la 

seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la 

portabilitat de les dades, mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, 

documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València.  

La Universitat de València té habilitada una adreça (lopd@uv.es) per a qualsevol informació, suggeriment, petició 

d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense 

perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. 

Es poden consultar les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6 

 

Tretzena. Norma final 

 

Contra la present Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el recurs potestatiu de reposició 

davant la rectora de la Universitat de València, en el termini d'un mes, o directament el recurs contenciós-

administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l'endemà al de la publicació d'aquesta 

convocatòria. Si s’optara pel recurs de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós-administratiu en tant no 

siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del primer, conforme al previst en els articles 123 

i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

València, 4 de setembre de 2019. – La rectora, María Vicenta Mestre Escrivá. 

 

mailto:lopd@uv.es


ANNEX I-A 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 80 / 2019  Plaça/ces:  6024 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
Departament: Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
Centre (adscripció departament): Facultat de Física 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Física 
 Perfil investigador: «Nucleònica». Perfil lingüístic: Per a impartir docència en valencià. 
 
Comissió titular: 
President/a: Emilio Higón Rodríguez C.U. Universitat de València 
Secretari/a: M. Victoria Castillo Giménez C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: M. Dolores Rodríguez Frías C.U. Universidad de Alcalá 
Vocal 2º: M. Gloria Luzón Marco T.U. Universidad de Zaragoza 
Vocal 3º: Alejandro Martín Sánchez C.U. Universidad de Extremadura 
 
Comissió Suplent: 
President/a: Facundo Ballester Pallarés C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Juan Zúñiga Román C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: José Fernando Benlliure Anaya C.U. Universidade de Santiago de Compostela 
Vocal 2º: Susana Virginia Cebrián Guajardo T.U. Universidad de Zaragoza 
Vocal 3º: M. Dolores Cortina Gil T.U. Universidade de Santiago de Compostela 
 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 81 / 2019  Plaça/ces:  1546 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Òptica (Àrea pròpia: 648 Optometria i Ciències de la Visió) 
Departament: Òptica i Optometria i Ciències de la Visió 
Centre (adscripció departament): Facultat de Física 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Física 
 Perfil docent: «Contactologia». Perfil lingüístic: Per a impartir docència en valencià 
 
Comissió titular: 
President/a: Robert Montés Micó C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Pascuala García Martínez C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: David Madrid Costa T.U. Universidad Complutense de Madrid 
Vocal 2º: Amalia Lorente Velázquez T.U. Universidad Complutense de Madrid 
Vocal 3º: Javier González Pérez T.U. Universidade de Santiago de Compostela 
 
Comissió Suplent: 
President/a: Pascual Capilla Perea C.U. Universitat de València 
Secretari/a: M. Josefa Luque Cobija T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: José Antonio Gómez Pedrero T.U. Universidad Complutense de Madrid 
Vocal 2º: Catalina Palomo Álvarez T.U. Universidad Complutense de Madrid 
Vocal 3º: M. Teresa Flores Arias T.U. Universidade de Santiago de Compostela 
 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 82 / 2019  Plaça/ces:  100 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Fisiologia Vegetal 
Departament: Biologia Vegetal 
Centre (adscripció departament): Facultat de Ciències Biològiques 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Ciències Biològiques 
 Perfil docent: «Fisiologia Vegetal». Perfil investigador: «Biologia Vegetal». Perfil 

lingüístic: Per a impartir docència en valencià. 
 
Comissió titular: 
President/a: Roque Luis Ros Palau C.U. Universitat de València 
Secretari/a: M. Isabel Arrillaga Mateos C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Sergio González Nebauer T.U. Universitat Politècnica de València 
Vocal 2º: Pedro Piedras Montilla T.U. Universidad de Córdoba 
Vocal 3º: Carolina Sánchez Romero T.U. Universidad de Málaga 
 
Comissió Suplent: 
President/a: M. Gloria Revilla López C.U. Universidade de Santiago de Compostela 
Secretari/a: Ester Pérez Lorences C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Rosa Victoria Molina Romero C.E.U. Universitat Politècnica de València 
Vocal 2º: Víctor Javier Mangas Martín T.U. Universitat d'Alacant 
Vocal 3º: M. Carmen Díaz-Sala Galeano T.U. Universidad de Alcalá 
 
 



 
CÒDI PLAÇA /CES: 83 / 2019  Plaça/ces:  126 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Botànica 
Departament: Botànica i Geologia 
Centre (adscripció departament): Facultat de Ciències Biològiques 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Farmàcia 
 Perfil docent: «Botànica». Perfil investigador: «Biologia Vegetal (Botànica)». Perfil 

lingüístic: Per a impartir docència en valencià 
 
Comissió titular: 
President/a: M. Pilar Catalán Rodríguez C.U. Universidad de Zaragoza 
Secretari/a: M. Felisa Puche Pinazo T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Fernando Ojeda Copete C.U. Universidad de Cádiz 
Vocal 2º: José Sebastián Carrión García C.U. Universidad de Murcia 
Vocal 3º: M. Rosa Pilar Pérez Badía T.U. Universidad de Castilla-La Mancha 
 
Comissió Suplent: 
President/a: M. Montserrat Martínez Ortega C.U. Universidad de Salamanca 
Secretari/a: M. Violeta Atienza Tamarit T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Juan Antonio Jiménez Fernández T.U. Universidad de Murcia 
Vocal 2º: Ricardo Jesús Haroun Tabraue C.U. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Vocal 3º: Eduardo Gallego Arjona T.U. Universidad de Almería 
 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 84 / 2019  Plaça/ces:  180 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Biologia Cel.lular (Àrea pròpia: 661 Patologia) 
Departament: Patologia 
Centre (adscripció departament): Facultat de Medicina i Odontologia 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Medicina i Odontologia 
 Perfil lingüístic: Per a impartir docència en valencià. 
 
Comissió titular: 
President/a: M. Concepción López Ginés C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Javier José Boix Ferrero T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Rosa Miró Ametller C.U. Universitat Autònoma de Barcelona 
Vocal 2º: Anna Genescà Garrigosa C.U. Universitat Autònoma de Barcelona 
Vocal 3º: Manuel Avilés Sánchez C.U. Universidad de Murcia 
 
Comissió Suplent: 
President/a: José Miguel Cerdá Nicolás C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Amparo Ruiz Saurí T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: M. Dolores Boyano López T.U. Universidad del País Vasco 
Vocal 2º: Joaquín Rueda Puente C.U. Universidad Miguel Hernández de Elche 
Vocal 3º: M. Paz Herráez Ortega C.U. Universidad de León 
 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 85 / 2019  Plaça/ces:  1515 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Nutrició i Bromatologia 
Departament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina 

Legal 
Centre (adscripció departament): Facultat de Farmàcia 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Farmàcia 
 Perfil docent: «Nutrició». Perfil lingüístic: Per a impartir docència en valencià 
 
Comissió titular: 
President/a: Jorge Mañes Vinuesa C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Juan Carlos Moltó Cortés C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Isabel M. Vicario Romero C.U. Universidad de Sevilla 
Vocal 2º: Jesús Simal Gándara C.U. Universidade de Vigo 
Vocal 3º: Magdalena Rafecas Martínez T.U. Universitat de Barcelona 
 
Comissió Suplent: 
President/a: Reyes Barberá Sáez C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Cristina Juan García T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Antonio Jesús Meléndez Martínez T.U. Universidad de Sevilla 
Vocal 2º: M. Luisa Rua Rodríguez T.U. Universidade de Vigo 
Vocal 3º: Agustín Ariño Moneva C.U. Universidad de Zaragoza 
 
 



 
CÒDI PLAÇA /CES: 86 / 2019  Plaça/ces:  5148 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Nutrició i Bromatologia 
Departament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina 

Legal 
Centre (adscripció departament): Facultat de Farmàcia 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Farmàcia 
 Perfil docent: «Bromatologia». Perfil lingüístic: Per a impartir docència en valencià 
 
Comissió titular: 
President/a: Reyes Barberá Sáez C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Amparo Asunción Alegría Torán C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Miguel Navarro Alarcón C.U. Universidad de Granada 
Vocal 2º: Juan Miguel Rodríguez Gómez C.U. Universidad Complutense de Madrid 
Vocal 3º: M. Carmen Martínez Graciá C.U. Universidad de Murcia 
 
Comissió Suplent: 
President/a: Juan Carlos Moltó Cortés C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Guadalupe García Llatas T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: José Ángel Rufián Henares C.U. Universidad de Granada 
Vocal 2º: Manuel Ángel Amaro López C.U. Universidad de Córdoba 
Vocal 3º: M. Carmen Frontela Saseta T.U. Universidad de Murcia 
 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 87 / 2019  Plaça/ces:  6168 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 
Centre (adscripció departament): Facultat de Psicologia 
Centre (adscripció plaça) Facultat de Psicologia 
 Perfil docent: «Intervenció i Tractaments Psicològics». Perfil investigador: 

«Assessorament i Orientació». Perfil lingüístic: Per a impartir docència en valencià. 
 
Comissió titular: 
President/a: Rosa M. Baños Rivera C.U. Universitat de València 
Secretari/a: M. Josefa Galdón Garrido C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Azucena García Palacios T.U. Universitat Jaume I de Castelló 
Vocal 2º: Guillem Feixas Viaplana C.U. Universitat de Barcelona 
Vocal 3º: Carmelo José Vázquez Valverde C.U. Universidad Complutense de Madrid 
 
Comissió Suplent: 
President/a: Desamparados Belloch Fuster C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Gemma García Soriano T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Juana M. Bretón López T.U. Universitat Jaume I de Castelló 
Vocal 2º: Rafael Ballester Arnal C.U. Universitat Jaume I de Castelló 
Vocal 3º: Jesús Sanz Fernández T.U. Universidad Complutense de Madrid 
 
 
CÒDI PLAÇA /CES: 88 / 2019  Plaça/ces:  677 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Economia Financera i Comptabilitat (Àrea pròpia: 119 Comptabilitat) 
Departament: Comptabilitat 
Centre (adscripció departament): Facultat d'Economia 
Centre (adscripció plaça) Facultat d'Economia 
  
 
Comissió titular: 
President/a: Begoña Giner Inchausti C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Vicente Ripoll Feliu T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Joaquina Laffarga Briones C.U. Universidad de Sevilla 
Vocal 2º: Elena de la Poza Plaza T.U. Universitat Politècnica de València 
Vocal 3º: Raúl Iñiguez Sánchez T.U. Universitat d'Alacant 
 
Comissió Suplent: 
President/a: Araceli Mora Enguídanos C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Miguel Arce Gisbert T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: M. Isabel Brusca Alijarde C.U. Universidad de Zaragoza 
Vocal 2º: M. Cristina Abad Navarro T.U. Universidad de Sevilla 
Vocal 3º: Francisco Poveda Fuentes T.U. Universitat d'Alacant 
 



ANNEX I-B 
Torn discapacitat 

 
CÒDI PLAÇA /CES: 89 / 2019  Plaça/ces:  6198 
Categoria:   Professor/a Titular d'Universitat Dedicació:  T.C. Número de places: 1 
Àrea: Organització d'Empreses 
Departament: Direcció d'Empreses. Juan José Renau Piqueras 
Centre (adscripció departament): Facultat d'Economia 
Centre (adscripció plaça) Facultat d'Economia 
  
 
Comissió titular: 
President/a: M. Dolores Moreno Luzón C.U. Universitat de València 
Secretari/a: Fidel León Darder T.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Rafael Lapiedra Alcami C.U. Universitat Jaume I de Castelló 
Vocal 2º: M. del Carmen Cabello Medina C.U. Universidad Pablo de Olavide 
Vocal 3º: M. Dionisia Elche Hortelano T.U. Universidad de Castilla-La Mancha 
 
Comissió Suplent: 
President/a: M. Reyes González Ramírez C.U. Universitat d'Alacant 
Secretari/a: Joaquín Camps Torres C.U. Universitat de València 
Vocal 1º: Juan Carlos Bou Llusar C.U. Universitat Jaume I de Castelló 
Vocal 2º: Raquel Sanz Valle C.U. Universidad de Murcia 
Vocal 3º: M. José Ruiz Ortega T.U. Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 



 

 
ANNEX II 

 
Torn discapacitat  
(marcar amb una X si la plaça correspon a torn per discapacitat) 

 

1. DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA A CONCURS  (PROMOCIÓ INTERNA) 

 
CODI PLAÇA: 

  
Nº Plaça: 

  
Cos docent: 

 

 
Àrea de coneixement: 

 

 
Data resolució convocatòria: 

  
Publicació BOE convocatòria: 

 

 
 

2. DADES PERSONALS 
 
Primer cognom Segon Cognom Nom 
   
Data de naixement Lloc de naixement/ Nacionalitat DNI /Passaport 
   
Domicili Municipi / Codi Postal 
  
Telèfon  Telèfon mòbil Adreça electrònica 
   

 
 
3. REQUISITS GENERALS I ESPECIFICS 
 

Funcionari/a del Cos de Professors/Professores Titulars d’Universitat de la Universitat de ………………………...………………………… 

Data antiguitat servici actiu:…………………………………….…… Data acreditació: ………………………........................……………..…………….. 

 
Funcionari/a de l’Escala d’Investigadors/es Científics/es d’Organismes Públics d’Investigació. 

Data antiguitat servici actiu:…………………………………….…… Data acreditació: ……………………………..........................…………………….. 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: 

DNI                        Passaport                     Altres:...................................................................................................................... 

Certificació actualitzada full de serveis (Únicament per al personal aliè a la Universitat de València)  

Acreditació per al cos docent de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat. 

Certificat grau discapacitat 33% mínim. 

*Només seran vàlides les fotocòpies que hagen estat confrontades en els organismes oficials enumerats en la base 3.1 de la convocatòria. 
 
 
4. PAGAMENT DE TAXES 

 
  EFECTIU en compte                   TRANSFERÈNCIA a compte               EXEMPCIÓ/ BONIFICACIÓ: ......................................................................... 
 

*Ha d'adjuntar a la instància el resguard acreditatiu de l'ingrés i si escau, certificat acreditatiu que justifique l’exempció o bonificació.  
 

 
El/La sotasignat/ada DECLARA que són certs tots i cadascun de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneix les condicions exigides en la convocatòria 
anteriorment referida i totes les necessàries per a l'accés a la Funció Pública i SOL·LICITA ser admès/sa al concurs comprometent-se, cas de superar-lo, a formular 
el jurament o promesa d'acord amb allò que estableix el Reial decret 707/1979, 5 d'Abril. 
 
 

 
Data sol·licitud instància: 

  
Signatura: 

 
 
 
 

 
 

 
RECTORAT  DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Av. Blasco Ibáñez  13 , 46010 - València) 

 



 

ANNEX III 

1.-  Dades personals 

Cognoms i nom:    .....................................................................................................................................................  

Data expedició D.N.I. / Passaport:   ........................................ Número del document:   ......................................... 

Naixement (província i localitat):  .............................................................................................................................  

Data naixement:   ............................................    Nacionalitat: ................................................................................. 

Residència: Província: ........................................................................    Codi postal:    ............................................ 

Localitat: ....................................................................................................................................................................  

Domicili: ....................................................................................................................................................................  

Telèfon:...........................................................    Adreça electrònica:    .................................................................... 

Facultat o Escola actual: ............................................................................................................................................  

Departament o Unitat docent actual: .........................................................................................................................  

Categoria actual com a professor/a funcionari/a o contractat/da: ..............................................................................  

 

2.-  Títols acadèmics (Classe, Organisme i Centre d'expedició, Data d'expedició, Qualificació si l'hagués). 

3.-  Llocs docents ocupats (Categoria , Organisme o Centre, Règim dedicació, Activitat, Data de 

nomenament o contracte, Data cessament o terminació). 

4.-  Activitat docent ocupada (Assignatura, Organisme, Centre i Data). 

5.-  Activitat investigadora ocupada (Programes i Llocs). 

6.-  Publicacions -llibres- (Títol, Data de publicació, Editorial). 

7.-  Publicacions -articles- (Títol, Revista, Data de publicació, Nombre de pàgines). Indicar treballs en 

premsa justificant la seua acceptació per la revista editora). 

8.-  Altres publicacions. 

9.-  Altres treballs d'investigació. 

10.- Projectes d'investigació subvencionats.  

11.- Comunicacions i ponències presentades a congressos (Indicar títol, lloc, data, entitat organitzadora i 

caràcter nacional o internacional). 

12.- Patents. 

13.- Cursos i seminaris impartits (amb indicació del centre, organisme, matèria, activitat desenvolupada i 

data). 

14.- Cursos i seminaris rebuts (amb indicació del centre, organisme, matèria i data de celebració). 

15.- Beques, ajudes i premis rebuts (amb posterioritat a la llicenciatura). 

16.- Coneixement de la llengua pròpia de la Universitat de València. 

17.- Participació en tasques de gestió. 

18.- Altres mèrits. 



 
ANNEX IV 

 
 

CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ QUE HAN D'OBSERVAR LES COMISSIONS QUE HAN 
DE RESOLDRE ELS CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE FUNCIONARI/A DELS COSSOS 

DOCENTS UNIVERSITARIS 
 
 
Per a la valoració dels candidats en els concursos d’accés a places de funcionariat docent, les comissions 
fixaran uns criteris que en tot cas atribuiran els següents valors als mèrits inclosos en l’historial acadèmic, 
docent, investigador, de gestió i, si escau, assistencial, de les persones candidates. 
 
 
CATEDRÀTICS/CATEDRÀTIQUES D'UNIVERSITAT 
 
Investigació  45% 
Docència Universitària 25% 
Altres mèrits 5% 
Coneixement de la llengua pròpia de la Universitat de València 10% 
Participació en tasques de gestió 15% 
 
 
En el cas d'estrangers/res que puguen accedir a la funció pública, d'acord amb la legislació aplicable, un 
requisit per a poder concursar serà, el coneixement degudament acreditat, de qualsevol de les dues llengües 
oficials a la Universitat de València. 
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