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

 
CURS 2018-2019 

 
(Aquesta comissió, única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents universitaris 
o professorat contractat amb caràcter indefinit, que hauran d’estar en possessió del grau de doctor en el cas de concursos a places corresponents a figures 
contractuals per a les que s’exigisca aquest requisit. En cap cas no poden formar part d’una comissió més de dues o dos membres del mateix departament o 
de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments d’alguna de les 
persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran els seus suplents). A les sessions de les comissions de selecció podrà assistir en qualitat 
d’observador/a una persona proposada per les seccions sindicals amb presència en la Mesa Negociadora. 
 

FACULTAT / ESCOLA 

 
23 

Facultat de Fisioteràpia   
 

 
A)   Tres membres i llurs suplents proposats  per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present curs 
acadèmic: 
(La proposta de la Junta de Centre haurà de recaure en professorat pertanyent a àrees de coneixement adscrites als departaments del centre o professorat 
amb docència en el mateix)  

 
TITULARS 

 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Antonio M. Alberola Aguilar (Universitat de València) 

Departament: Fisiologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: Begoña Claver Arroitia (Universitat de València) 

Departament: Filologia Anglesa i Alemanya 

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms: Alfonso Amador Valverde Navarro (Universitat de València) 

Departament: Anatomia i Embriologia Humana 

Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana 

 
 

SUPLENTS 
 

VOCAL 1º:  

Nom i Cognoms: Gloria Vta. Segarra Irles (Universitat de València) 

Departament: Fisiologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 

 

VOCAL 2º:  

Nom i Cognoms: María Dolores Barrachina Sancho (Universitat de València) 

Departament: Farmacologia 

Àrea de coneixement: Farmacologia 

 

VOCAL 3º:  

Nom i Cognoms: M. Ángeles Sartí Martínez (Universitat de València) 

Departament: Anatomia i Embriologia Humana 

Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana 

 
B)    Dos membres i llurs suplents,  per a cada concurs, designats pel consell de departament  a què està adscrita l’àrea de coneixement a què 
correspon la plaça convocada, entre el professorat d’aquesta o, en el seu defecte, de les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament. 

 



Annex 1/2   
COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL  

(PLACES D’AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I PROFESSORAT ASSOCIAT) 
CURS 2018-2019 

 
CENTRE:  23  Facultat de Fisioteràpia 
DEPARTAMENT:  191 Fisioteràpia  
ÀREA:                                Titulars                                                Suplents 
413 Fisioteràpia 
     

4º 
 

José Casaña Granell 4º 
 

Sofía Pérez Alenda 

5º 
 

Lirios Dueñas Moscardó 5º 
 

Yasser Alakhdar Mohmara 

 
 


	3 MODELO ANEXO COMISIONES 23 Fisioterapia.pdf
	COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARACTER TEMPORAL
	(PLACES D’AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I PROFESSORAT ASSOCIAT)
	FACULTAT / ESCOLA

	B)    Dos membres i llurs suplents,  per a cada concurs, designats pel consell de departament  a què està adscrita l’àrea de coneixement a què correspon la plaça convocada, entre el professorat d’aquesta o, en el seu defecte, de les àrees afins establ...


		2018-05-15T13:50:57+0200
	Firmado por el Tablón de Anuncios de la Universidad de Valencia


	



