
 
 

                

 

 

 

INSTRUCCIONS PER A LA COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DE LES COMISSIONS DE 
SELECCIÓ  DE PERSONAL CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL  

(CURS 2021 / 2022) 
 
 
Us informe que, abans del proper 16 d’abril de 2021 els centres hauran de proposar al rectorat, la 
composició de les comissions de selecció de professorat contractat de caràcter temporal (associat, 
ajudant i ajudant doctor) per al curs 2021-2022, de les àrees de coneixement dels departaments 
adscrits a cadascú dels respectius centres, emplenant les caselles de l’annex que s’adjunta. La 
composició de les comissions s’atindran al que disposa l’article 17 del Reglament de Selecció. 
 
Hi haurà una comissió per cada centre, que 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. D’aquest membres: 
 
A) TRES membres i llurs suplents seran designats pel rector entre una proposta de sis noms 
formulada per la Junta de Centre; aquests membres actuaran en tots el concursos que haja de resoldre 
la comissió durant un 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. 
 
B) Per a cada concurs els altres DOS membres i llurs suplents els designarà el consell de 
departament a què està adscrita l’àrea de coneixement a què correspon la plaça entre el professorat 
d’aquesta o, en el seu defecte, de les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament. 

 
Excepcionalment, a petició de la corresponent Junta de Centre, el Vicerectorat amb competència en 
matèria de professorat podrà autoritzar una segona comissió de selecció en aquelles centres on el 
volum de concursos per a la contractació temporal ho justifique, tenint en compte el nombre de places 
adscrites als mateixos que es preveu incloure en les diverses convocatòries al llarg del curs acadèmic. 
Per a conformar la segona comissió s’aplicarà allò que estableix l’article 17.2 del Reglament de 
selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València 
 
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. 
 
En consideració a l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es 
procurarà una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no fora possible per raons 
fundades i objectives degudament motivades. Aquesta paritat haurà de complir-se tant en la 
composició de la comissió titular com en la suplent. 
 
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i hòmens, entén per composició equilibrada la presència de dones i hòmens de manera que, 
en el conjunt  a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen 
menys del quaranta per cent. 
 
El rector o la rectora nomenarà els membres de les comissions de selecció. Aquestes comissions, 
d’àmbit de centre, es constituiran per a resoldre els concursos per a la selecció del professorat 
contractat de les àrees de coneixement dels departaments adscrits al centre; no obstant això, en el cas 
d’unitats docents adscrites a altre centre o de seccions departamentals que integren a tot el professorat 
d’un àrea de coneixement, la selecció del professorat d’aquesta àrea correspondrà a la comissió de 
selecció del centre on radique la unitat o secció departamental. 
 
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 llurs suplents. 
 
La Presidència serà coberta sempre pel professor o professora de major categoria i antiguitat en el cos 
docent o figura contractual. Com a secretari o secretària actuarà el o la vocal de menor categoria i 
antiguitat entre les persones de la Universitat de València designades a proposta de la Junta de Centre. 
 
Respecte al règim de funcionament de les Comissions s’aplicarà allò que estableix l’article 18 del 
Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. 
 
Les convocatòries seran acordades pel rector i el procés previ serà el que es ve practicant fins ara, 
amb participació dels departaments pel que fa a introducció de possibles especificacions en la 
descripció de les places. 
 
NOTA IMPORTAT:  
 
Per tal d’agilitzar la gestió de la documentació substituint el trasllat de documents en paper, mantenint i 
augmentant les garanties de confidencialitat i eficiència, s’utilitzarà la valisa electrònica per comunicar 
al Servei de Recursos Humans PDI (Negociat de Concursos) les seues propostes, emplenant les 
caselles de l’annex que s’adjunta. 
 
Per facilitar la seua identificació, caldrà començar amb les paraules COMISSIONS SELECCIÓ 2021-
2022 en l’apartat “Missatge”. 
 
 
València, 16 de febrer de 2021 
 
La Cap del Servei de Recursos Humans PDI 

Teresa Bondía Alberola 
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