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DATA DE LA REUNIÓ: Divendres, 16 d’abril de 2021 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 10 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dimarts, 13 d’abril de 2021 

 

D’ordre de la Sra. Degana, sou convocat/da a la reunió de la Junta de Facultat 

extraordinària (i virtual) que tindrà lloc en la data i hora indicades i d’acord amb el 

següent 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

Punt únic. Aprovació, si escau, de la creació d’una segona Comissió de selecció de 

personal contractat de caràcter temporal. 

 

                                                                            EL SECRETARI, 

                                                                                  

 

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 

Nota. Atesa la càrrega de treball que es preveu durant els propers mesos, el Deganat demana el 

vistiplau de la Junta de Facultat per a demanar al Rectorat la creació d’una segona Comissió de 

selecció de personal contractat de caràcter temporal. Si tant la Junta de Facultat com el Rectorat 

n’estan d’acord, en la Junta del proper 21 d’abril aprovarem la integració d’aquesta segona 

Comissió. Al respecte, us adjuntem les “Instruccions per a la composició i nomenament de les 

comissions de selecció de personal contractat de caràcter temporal (Curs 2021-2022)” i l’article 

17 del “Reglament de selecció de personal docent i investigador de la Universitat de València”. 

Us demanem que feu arribar, al Secretari de la FFTiC i per correu electrònic, el sentit del vostre 

vot referent al punt únic. Podeu fer-ho des d’ara i fins a les 10 hores del proper divendres, dia 16 

d’abril. El vostre vot pot tenir tres expressions: 

-A favor 

mailto:fac.filologia@uv.es


 

 

 

avgda. 
 
 

Telèfon 
Fax 

e-mail 
web 

Blasco Ibàñez, 32 
VALENCIA 46010 
 
96 38 64251 – 96 38 64252 
96 386 4817 
fac.filologia@uv.es 
http://centres.uv.es/filologia 

 

-En contra 

-Abstenció 

Moltes gràcies. 

mailto:fac.filologia@uv.es

