REGLAMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR DE CARÀCTER
INDEFINIT

El Programa Marc per a la Contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat
de València, -aprovat per acord del consell de govern 240/2013, de 17 de desembre i
modificat per acord 67/2016, de 9 de març-, preveu la contractació amb caràcter
indefinit, amb càrrec a partides pressupostàries pròpies, d’investigadors i investigadores
procedents del Programa Ramón i Cajal que hagen gaudit posteriorment del contracte
d’accés al Sistema Espanyol de Ciència i Tecnologia i que compten amb el reconeixement
de dos sexennis d’investigació i amb l’avaluació positiva d’aqueix contracte amb la
Universitat de València per compliment amb els requisits establerts. També preveu
aquesta possible vinculació contractual per als investigadors i investigadores que, en
aplicació del Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats aprovat
pel consell de govern en sessió de 3 de maig de 2006, tinguen un contracte vigent amb
la Fundació General de la Universitat de València o un contracte laboral temporal de
personal investigador de cinc anys de durada màxima, de conformitat amb el programa
Marc esmentat, i en ambdós casos, reuneixen els requisits establerts per a la seua
contractació indefinida.
D’altra banda les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat dels anys 2015 i 2016 han
establert amb caràcter vinculant que al menys un 15% de la taxa de reposició d’efectius
es destinarà a l’estabilització de personal investigador doctor que haja finalitzat el
Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3.
Es fa necessari, doncs, reglamentar el procediment de selecció i contractació d’aquest
tipus de personal investigador
Art.1 Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa regula els procediments de selecció i contractació, com a personal
laboral fix, de personal investigador doctor que ha finalitzat el programa Ramón y Cajal,
ha obtingut el certificat I3 i reuneix els requisits establerts pel Programa Marc per a la
Contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València.
La contractació es formalitzarà en la figura d’investigadora o investigador doctor
prevista en l’esmentat programa marc, aprovat pel consell de govern prèvia negociació
sindical (ACGUV 240/2013, de 17 de desembre i 67/2016, de 9 de març) o, si és el cas,
com a professor contractat doctor. En aquest últim supòsit, el procediment de selecció
es regirà per allò que estableix el Reglament de Selecció del Personal Docent i
Investigador de la Universitat de València, aprovat per ACGUV 114/2003, de 27 de maig
de 2003 i les seues modificacions posteriors..

