
                                                          

  

 
CURS 2020-2021  

 
PROPOSTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR  

 
Nº de plaça: 1884   
Àrea de coneixement: 105 Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Departament: 340  Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació 
Centre: 6  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Centre adscripció plaça: 6 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Requisit específic obligatori: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència) 
Característiques plaça: 
(art.15 i 16 del Reglament) 

 
Perfil docent: Realització Cinematogràfica // Teoria del Còmic 
Perfil Investigador: Pràctiques cinematogràfiques i intervenció social 
 

 
Art. 17 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València: La comissió estarà formada por 5 
membres, amb veu i vot, i llurs suplents (personal funcionari dels cossos docents universitaris o contractat doctor).  
 
A)   2 membres i 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) 

 
V 1º Titular Jordi Redondo Sánchez Cos: 

Catedràtic 
Àrea: Filologia Grega 
Univ: Universitat de València 

V1º Suplent Daniel Jorques Jiménez Cos: Titular Àrea: Lingüística 
Univ: Universitat de València 

 
 

V 2º Titular Sophie Aubin Cos: 
Contractada 
Doctor 

Àrea: Filologia Francesa 
Univ: Universitat de València 

V 2º Suplent Anna M. Brígido Corachan Cos: Titular Àrea: Filologia Anglesa 
Univ: Universitat de València 

 
PER A CADA CONCURS la resta de membres han de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 
les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament de Selecció. 
 
B)   1 membre i llur suplent, aliens a la Universitat de València, proposats per la JUNTA DE CENTRE: 
 

V3º Titular Virginia Villaplana Cos: Titular Univ: Universidad Murcia 

V3º Suplent Àngel Quintana Borraja Cos: 
Catedrático 

Univ: UdG (Universitat Girona) 

 
 
C)    2 membres i suplents, designats pel CONSELL DEL DEPARTAMENT  a què està adscrita la plaça:   
 

V4º Titular Rossanna Mestre Cos: Titular Univ: Universitat València 

V4º Suplent Antonia Del Rey Cos: Titular Univ: Universitat València 

 
 

V5º Titular Germán Llorca Cos: Titular Univ: Universitat València 

V5º Suplent Sebastián Sánchez Cos: Titular Univ: Universitat València 

 
Entre el personal membre de la Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 
dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 
 

 
Acord adoptat per la Junta de Centre amb data:  
El Secretari/a del Centre: 
 
 
 
Signat: _______________________________________________ 
 
 

 
Acord adoptat pel Consell del Departament amb data: 
El Secretari/a del Departament: 
 
 
 
Signat: _______________________________________________ 
 
 

 
S'hi adjunten els certificats íntegres dels acords del Consell del Departament i de la Junta de Centre, amb indicació expressa dels assistents i dels resultats de 
les votacions efectuades 

 
RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA



 

 
 

REGLAMENT	DE	SELECCIÓ	DEL	PERSONAL	DOCENT	I	INVESTIGADOR	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	VALÈNCIA	
	

	
TÍTOL	SEGON	

Selecció	del	personal	contractat	
	

CAPÍTOL	I	
Convocatòries	

	
	
Art.	15	Contingut	
1.	(...)	
2.	(...)	
3.	La	Universitat,	per	iniciativa	motivada	del	departament,	podrà	expressar	perfils	a	la	convocatòria	del	concurs	d’una	plaça.	
S’anomena	 perfil	 a	 les	 activitats	 docents	 referides	 a	 una	 matèria	 de	 formació	 bàsica,	 obligatòria	 o	 optativa	 d’aquells	
itineraris	en	els	quals	resulte	preceptiva	per	a	certificar	la	menció	i	que	es	curse	per	l’obtenció	de	títols	oficials	de	grau	que	
haurà	de	desenvolupar	qui	siga	adjudicatari	de	la	plaça;	l’existència	de	perfil	en	cap	cas	suposarà,	per	a	qui	obtinga	la	plaça,	
un	dret	de	vinculació	exclusiva	a	 l’esmentada	activitat	docent,	ni	 limitarà	 la	competència	de	 la	Universitat	per	assignar-li	
distintes	 obligacions	 docents	 o	 investigadores.	 Per	 a	 la	 selecció	 de	 professorat	 associat	 el	 perfil	 docent	 podrà	 referir-se	
també	 a	 matèries	 que	 es	 cursen	 en	 títols	 oficials	 de	 postgrau.	 Així	 mateix,	 les	 convocatòries	 de	 places	 de	 professorat	
contractat	doctor	podran	expressar	perfils	relatius	a	l’activitat	investigadora.	
No	obstant	el	que	estableix	el	paràgraf	anterior,	no	es	podrà	incloure	perfils	docents	i/o	investigadors	a	les	convocatòries	
de	places	de	professorat	ajudant	i	ajudant	doctor.	
4.	 També	 es	 podran	 incloure	 a	 les	 convocatòries	 altres	 indicacions,	 com	 la	 localitat	 on	 es	 desenvoluparà	 amb	 caràcter	
preferent	l’activitat	o	l’horari.	En	el	cas	de	places	o	contractes	amb	dedicació	a	temps	parcial,	els	departaments	proposaran	
sempre	que	siga	possible	la	indicació	genèrica	de	l’horari	(matí	o	vesprada)	de	les	tasques	docents.	
	
Art.	16	Requisits	específics	
1.	En	les	convocatòries	de	les	places	es	podrà	incloure,	a	proposta	dels	departaments,	el	requisit	específic	de	coneixement	
del	valencià	i/o	de	llengües	estrangeres,	per	tal	d’atendre	la	docència	oferida	en	aquestes	llengües.		
El	coneixement	del	valencià,	exigible	en	els	termes	previstos	en	la	disposició	addicional	3ª	d’aquest	reglament,	s’acreditarà	
aportant	el	certificat	de	coneixement	del	nivell	C1.	El	coneixement	de	les	altres	llengües	s’acreditarà	igualment	mitjançant	
el	certificat	del	coneixement	del	nivell	C1.	
L’existència	de	requisit	lingüístic	en	cap	cas	suposarà,	per	a	qui	obtinga	la	plaça,	un	dret	de	vinculació	exclusiva	a	l’activitat	
docent	 en	 la	 llengua	 que	 ha	 determinat	 la	 selecció	 ni	 limitarà	 la	 competència	 de	 la	 Universitat	 per	 assignar-li	 distintes	
obligacions	 docents,	 sempre	 que	 estiga	 garantida	 l’atenció	 d	 la	 docència	 en	 aqueixa	 llengua	 per	 altre	 professorat	 del	
departament.		
2.	Només	es	podran	exigir	a	les	persones	candidates	titulacions	universitàries	concretes	si	s’estableix	aquest	requisit	en	la	
convocatòria.	
3.	(...)	
	
	

CAPÍTOL	II	
Comissions	de	selecció	de	personal	contractat	

 
Art.	17	Composició	i	nomenament	de	les	comissions	
1.	El	rector	o	la	rectora	nomenarà	a	les	persones	membres	de	les	comissions	de	selecció.	Es	constituiran	comissions	d’àmbit	
de	 centre,	 que	 resoldran	 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.	
2.	(...)	
3.	 Per	 a	 la	 selecció	 de	 professorat	 contractat	 amb	 caràcter	 indefinit	 hi	 haurà	 una	 comissió	 per	 cada	 centre.	 Aquesta	
comissió	 estarà	 formada	 per	 cinc	 membres,	 amb	 veu	 i	 vot,	 i	 llurs	 suplents,	 personal	 funcionari	 del	 cossos	 docents	
universitaris	o	contractat	doctor.	El	rector	o	la	rectora	designarà	dos	o	dues	membres	i	llurs	suplents	entre	una	proposta	de	
quatre	 noms	 formulada	 per	 la	 Junta	 de	 Centre.	 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.	
Aquestes	 persones	 actuaran	 en	 tots	 el	 concursos	 que	 haja	 de	 resoldre	 la	 comissió	 durant	 un	 curs	 acadèmic.	 Per	 a	 cada	
concurs,	la	resta	de	membres	ha	de	ser	de	la	mateixa	àrea	de	coneixement	a	què	pertany	la	plaça	o,	en	el	seu	defecte,	de	
les	 àrees	 afins	 establertes	 en	 l’Annex	 IV	 d’aquest	 Reglament.	Una	o	 un	membre	 i	 llur	 suplent,	 aliens	 a	 la	Universitat	 de	
València,	seran	designats	o	designades	pel	rector	o	la	rectora	a	proposta	de	Junta	de	Centre.	Les	altres	dues	persones	i	llurs	
suplents	 seran	 designades	 pel	 consell	 del	 departament	 a	 què	 està	 adscrita	 la	 plaça.	 Entre	 el	 personal	 membre	 de	 la	
Universitat	de	València	que	forme	part	de	la	comissió	no	pot	haver-hi	més	de	dos	o	dues	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	dues	persones	designades	a	proposta	de	la	Junta	de	Centre,	actuaran	llurs	suplents.	
4.	El	personal	membre	de	les	comissions	ha	de	pertànyer	al	professorat	funcionari	o	contractat	d’igual	o	superior	categoria	
a	la	plaça	que	s’ha	de	cobrir.	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.	
5.	 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.		

 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA: aplicació de la D.A. Vuitena dels Estatuts de la UV a la designació dels membres de les Comissions de 
Selecció del PDI quan hi haja més d’una proposta de membres de la comissió per a una plaça. 
Davant les consultes realitzades i d’acord amb l’informe emès per l’Assessoria Jurídica, us informem que exclusivament en 
els casos en què en Consell de Departament o en Junta de Centre s’hi presente més d’una proposta de membres per a 
conformar la Comissió de Selecció d’una plaça, serà d’aplicació allò previst en la Disposició Addicional Vuitena dels 
Estatuts de la UV, en relació amb l’article 240.2.b) I, i s’haurà de procedir a la votació de llistes obertes com s’exposa a 
continuació: 

- Per cada membre a elegir, titular i suplent, es realitzarà una votació en llista oberta, integrant a totes les persones 
proposades. Així per exemple, en el cas de Comissions de Selecció per a places de funcionari, el Consell de 
Departament farà una votació per a l’elecció del president/a titular, president/a suplent, secretari/a titular i secretari/a 
suplent. Les Juntes de Centre, en aquest cas, faran una votació per a elegir als tres vocals titulars i un altra per als 
tres vocals suplents. No cal fer votació individual, vocal per vocal, donat que tots realitzen les mateixes funcions en 
la comissió. 

- Tanmateix, si alguna vocalia té un requisit addicional que la diferencia de la resta, com ara, ser aliè a la UV (cas 
d’un vocal elegit per la Junta de Centre per a les comissions de professorat Contractat Doctor), s’haurà de votar una 
llista oberta específica per a l’elecció de la mateixa. 

- En cada llista oberta han de figurar totes les candidatures d’acord amb el que s’ha exposat abans, i l’electorat podrà 
votar un màxim de 2/3 o el natural més pròxim del total de membres que s’hagen d’elegir d’eixa llista. 

Reiterem que si només es presenta una proposta de membres per a conformar les Comissions de Selecció, no és 
d’aplicació el sistema de llistes obertes i es procedirà a votar la proposta única com s’ha fet habitualment. 

 
 



                                                          

  

 

CURS 2020-2021  

 

PROPOSTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR  

 

Nº de plaça: 910   

Àrea de coneixement: 345 Filología Inglesa 

Departament: 155 Filología Inglesa y Alemana 

Centre: 06 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 

Centre adscripció plaça: 06 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

Requisit específic obligatori: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència) 

Característiques plaça: 
(art.15 i 16 del Reglament) 

 

Asignatura: Sintaxis de la lengua inglesa 35347 

Perfil: Lingüística Cognitiva: Gramática de Construcciones 

 
 

Art. 17 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València: La comissió estarà formada por 5 

membres, amb veu i vot, i llurs suplents (personal funcionari dels cossos docents universitaris o contractat doctor).  

 

A)   2 membres i 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) 

 

V 1º Titular Jordi Redondo Sánchez Cos: CU Univ:  Universitat de València 

V1º Suplent Anna M. Brígido Corachan Cos: TU Univ: Universitat de València 

 

 

V 2º Titular Sophie Aubin Cos: CD Univ: Universitat de València 

V 2º Suplent Daniel Jorques Jiménez Cos: TU Univ: Universitat de València 

 

PER A CADA CONCURS la resta de membres han de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 

les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament de Selecció. 
 

B)   1 membre i llur suplent, aliens a la Universitat de València, proposats per la JUNTA DE CENTRE: 
 

V3º Titular Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez Cos: CU  Univ: Universidad de la Rioja 

V3º Suplent María Sandra Peña Cervel Cos: TU  Univ: Universidad de la Rioja 

 
 

C)    2 membres i suplents, designats pel CONSELL DEL DEPARTAMENT  a què està adscrita la plaça:   
 

V4º Titular Carmen Gregori Signes Cos: TU  Univ: Universidad de Valencia 

V4º Suplent Francisca Suau-Jiménez Cos: TU  Univ: Universidad de Valencia 

 
 

V5º Titular Miguel Fuster Márquez Cos: TU   Univ: Universidad de Valencia 

V5º Suplent Miguel Martínez López Cos: CU   Univ: Universidad de Valencia 

 
Entre el personal membre de la Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 

dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 
 

 

Acord adoptat per la Junta de Centre amb data:  

El Secretari/a del Centre: 
 

 

 
Signat: _______________________________________________ 

 

 

 

Acord adoptat pel Consell del Departament amb data: 

El Secretari/a del Departament: 
 

 

 
Signat: _______________________________________________ 

 

 

 

S'hi adjunten els certificats íntegres dels acords del Consell del Departament i de la Junta de Centre, amb indicació expressa dels assistents i dels resultats de 

les votacions efectuades 

 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA



 

 

 

REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

 
TÍTOL SEGON 

Selecció del personal contractat 
 

CAPÍTOL I 
Convocatòries 

 
 
Art. 15 Contingut 
1. (...) 
2. (...) 
3. La Universitat, per iniciativa motivada del departament, podrà expressar perfils a la convocatòria del concurs d’una plaça. 
S’anomena perfil a les activitats docents referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria o optativa d’aquells 
itineraris en els quals resulte preceptiva per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de títols oficials de grau que 
haurà de desenvolupar qui siga adjudicatari de la plaça; l’existència de perfil en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, 
un dret de vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li 
distintes obligacions docents o investigadores. Per a la selecció de professorat associat el perfil docent podrà referir-se 
també a matèries que es cursen en títols oficials de postgrau. Així mateix, les convocatòries de places de professorat 
contractat doctor podran expressar perfils relatius a l’activitat investigadora. 
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, no es podrà incloure perfils docents i/o investigadors a les convocatòries 
de places de professorat ajudant i ajudant doctor. 
4. També es podran incloure a les convocatòries altres indicacions, com la localitat on es desenvoluparà amb caràcter 
preferent l’activitat o l’horari. En el cas de places o contractes amb dedicació a temps parcial, els departaments proposaran  
sempre que siga possible la indicació genèrica de l’horari (matí o vesprada) de les tasques docents. 
 
Art. 16 Requisits específics 
1. En les convocatòries de les places es podrà incloure, a proposta dels departaments, el requisit específic de coneixement 
del valencià i/o de llengües estrangeres, per tal d’atendre la docència oferida en aquestes llengües.  
El coneixement del valencià, exigible en els termes previstos en la disposició addicional 3ª d’aquest reglament, s’acreditarà 
aportant el certificat de coneixement del nivell C1. El coneixement de les altres llengües s’acreditarà igualment mitjançant 
el certificat del coneixement del nivell C1. 
L’existència de requisit lingüístic en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de vinculació exclusiva a l’activitat 
docent en la llengua que ha determinat la selecció ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li distintes 
obligacions docents, sempre que estiga garantida l’atenció d la docència en aqueixa llengua per altre professorat del 
departament.  
2. Només es podran exigir a les persones candidates titulacions universitàries concretes si s’estableix aquest requisit en la 
convocatòria. 
3. (...) 
 
 

CAPÍTOL II 
Comissions de selecció de personal contractat 

 

Art. 17 Composició i nomenament de les comissions 
1. El rector o la rectora nomenarà a les persones membres de les comissions de selecció. Es constituiran comissions d’àmbit 
de centre, que resoldran 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. 
2. (...) 
3. Per a la selecció de professorat contractat amb caràcter indefinit hi haurà una comissió per cada centre. Aquesta 
comissió estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari del cossos docents 
universitaris o contractat doctor. El rector o la rectora designarà dos o dues membres i llurs suplents entre una proposta de 
quatre noms formulada per la Junta de Centre. 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. 
Aquestes persones actuaran en tots el concursos que haja de resoldre la comissió durant un curs acadèmic. Per a cada 
concurs, la resta de membres ha de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 
les àrees afins establertes en l’Annex IV d’aquest Reglament. Una o un membre i llur suplent, aliens a la Universitat de 
València, seran designats o designades pel rector o la rectora a proposta de Junta de Centre. Les altres dues persones i llurs 
suplents seran designades pel consell del departament a què està adscrita la plaça. Entre el personal membre de la 
Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 
4. El personal membre de les comissions ha de pertànyer al professorat funcionari o contractat d’igual o superior categoria 
a la plaça que s’ha de cobrir. 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. 
5. 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.  

 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA: aplicació de la D.A. Vuitena dels Estatuts de la UV a la designació dels membres de les Comissions de 
Selecció del PDI quan hi haja més d’una proposta de membres de la comissió per a una plaça. 
Davant les consultes realitzades i d’acord amb l’informe emès per l’Assessoria Jurídica, us informem que exclusivament en 

els casos en què en Consell de Departament o en Junta de Centre s’hi presente més d’una proposta de membres per a 

conformar la Comissió de Selecció d’una plaça, serà d’aplicació allò previst en la Disposició Addicional Vuitena dels 

Estatuts de la UV, en relació amb l’article 240.2.b) I, i s’haurà de procedir a la votació de llistes obertes com s’exposa a 

continuació: 

- Per cada membre a elegir, titular i suplent, es realitzarà una votació en llista oberta, integrant a totes les persones 

proposades. Així per exemple, en el cas de Comissions de Selecció per a places de funcionari, el Consell de 

Departament farà una votació per a l’elecció del president/a titular, president/a suplent, secretari/a titular i secretari/a 

suplent. Les Juntes de Centre, en aquest cas, faran una votació per a elegir als tres vocals titulars i un altra per als 

tres vocals suplents. No cal fer votació individual, vocal per vocal, donat que tots realitzen les mateixes funcions en 

la comissió. 

- Tanmateix, si alguna vocalia té un requisit addicional que la diferencia de la resta, com ara, ser aliè a la UV (cas 

d’un vocal elegit per la Junta de Centre per a les comissions de professorat Contractat Doctor), s’haurà de votar una 

llista oberta específica per a l’elecció de la mateixa. 

- En cada llista oberta han de figurar totes les candidatures d’acord amb el que s’ha exposat abans, i l’electorat podrà 

votar un màxim de 2/3 o el natural més pròxim del total de membres que s’hagen d’elegir d’eixa llista. 

Reiterem que si només es presenta una proposta de membres per a conformar les Comissions de Selecció, no és 

d’aplicació el sistema de llistes obertes i es procedirà a votar la proposta única com s’ha fet habitualment. 
 

 



                                                          

  

 

CURS 2020-2021  

 

PROPOSTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR  

 

Nº de plaça: 913   

Àrea de coneixement: 345 Filologia Anglesa 

Departament: 155 Filologia Anglesa i Alemanya 

Centre: 06 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

Centre adscripció plaça: 06 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

Requisit específic obligatori: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència) 

Característiques plaça: 
(art.15 i 16 del Reglament) 

Perfil docente: Historia de la lengua inglesa 

Perfil investigador: Lingüística histórica inglesa: los procesos de gramaticalización basados en 

corpus 

 
 

Art. 17 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València: La comissió estarà formada por 5 

membres, amb veu i vot, i llurs suplents (personal funcionari dels cossos docents universitaris o contractat doctor).  

 

A)   2 membres i 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) 

 

V 1º Titular Jordi Redondo Sánchez Cos: CU Univ:  Universitat de València 

V1º Suplent Anna M. Brígido Corachan Cos: TU Univ: Universitat de València 

 

 

V 2º Titular Sophie Aubin Cos: CD Univ: Universitat de València 

V 2º Suplent Daniel Jorques Jiménez Cos: TU Univ: Universitat de València 

 

PER A CADA CONCURS la resta de membres han de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 

les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament de Selecció. 
 

B)   1 membre i llur suplent, aliens a la Universitat de València, proposats per la JUNTA DE CENTRE: 
 

V3º Titular María José López Couso Cos: TU Univ: Universidade de Santiago de Compostela 

V3º Suplent Elena Seoane Posse Cos: TU Univ: Universidade de Vigo 

 
 

C)    2 membres i suplents, designats pel CONSELL DEL DEPARTAMENT  a què està adscrita la plaça:   
 

V4º Titular Carmen Gregori Signes Cos: TU  Univ: Universitat de València 

V4º Suplent Miguel Fuster Márquez Cos: TU Univ: Universitat de València 

 
 

V5º Titular Sergio Maruenda Bataller Cos: TU Univ: Universitat de València 

V5º Suplent José Santaemilia Ruiz Cos: CU Univ: Universitat de València 

 

Entre el personal membre de la Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 

dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 

 

 

Acord adoptat per la Junta de Centre amb data:  

El Secretari/a del Centre: 
 

 

 

Signat: _______________________________________________ 

 

 

 

Acord adoptat pel Consell del Departament amb data: 

El Secretari/a del Departament: 
 

 

 

Signat: _______________________________________________ 

 

 

 
S'hi adjunten els certificats íntegres dels acords del Consell del Departament i de la Junta de Centre, amb indicació expressa dels assistents i dels resultats de 

les votacions efectuades 

 

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA



 

 

 

REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

 
TÍTOL SEGON 

Selecció del personal contractat 
 

CAPÍTOL I 
Convocatòries 

 
 
Art. 15 Contingut 
1. (...) 
2. (...) 
3. La Universitat, per iniciativa motivada del departament, podrà expressar perfils a la convocatòria del concurs d’una plaça. 
S’anomena perfil a les activitats docents referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria o optativa d’aquells 
itineraris en els quals resulte preceptiva per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de títols oficials de grau que 
haurà de desenvolupar qui siga adjudicatari de la plaça; l’existència de perfil en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, 
un dret de vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li 
distintes obligacions docents o investigadores. Per a la selecció de professorat associat el perfil docent podrà referir-se 
també a matèries que es cursen en títols oficials de postgrau. Així mateix, les convocatòries de places de professorat 
contractat doctor podran expressar perfils relatius a l’activitat investigadora. 
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, no es podrà incloure perfils docents i/o investigadors a les convocatòries 
de places de professorat ajudant i ajudant doctor. 
4. També es podran incloure a les convocatòries altres indicacions, com la localitat on es desenvoluparà amb caràcter 
preferent l’activitat o l’horari. En el cas de places o contractes amb dedicació a temps parcial, els departaments proposaran  
sempre que siga possible la indicació genèrica de l’horari (matí o vesprada) de les tasques docents. 
 
Art. 16 Requisits específics 
1. En les convocatòries de les places es podrà incloure, a proposta dels departaments, el requisit específic de coneixement 
del valencià i/o de llengües estrangeres, per tal d’atendre la docència oferida en aquestes llengües.  
El coneixement del valencià, exigible en els termes previstos en la disposició addicional 3ª d’aquest reglament, s’acreditarà 
aportant el certificat de coneixement del nivell C1. El coneixement de les altres llengües s’acreditarà igualment mitjançant 
el certificat del coneixement del nivell C1. 
L’existència de requisit lingüístic en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de vinculació exclusiva a l’activitat 
docent en la llengua que ha determinat la selecció ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li distintes 
obligacions docents, sempre que estiga garantida l’atenció d la docència en aqueixa llengua per altre professorat del 
departament.  
2. Només es podran exigir a les persones candidates titulacions universitàries concretes si s’estableix aquest requisit en la 
convocatòria. 
3. (...) 
 
 

CAPÍTOL II 
Comissions de selecció de personal contractat 

 

Art. 17 Composició i nomenament de les comissions 
1. El rector o la rectora nomenarà a les persones membres de les comissions de selecció. Es constituiran comissions d’àmbit 
de centre, que resoldran 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. 
2. (...) 
3. Per a la selecció de professorat contractat amb caràcter indefinit hi haurà una comissió per cada centre. Aquesta 
comissió estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari del cossos docents 
universitaris o contractat doctor. El rector o la rectora designarà dos o dues membres i llurs suplents entre una proposta de 
quatre noms formulada per la Junta de Centre. 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. 
Aquestes persones actuaran en tots el concursos que haja de resoldre la comissió durant un curs acadèmic. Per a cada 
concurs, la resta de membres ha de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 
les àrees afins establertes en l’Annex IV d’aquest Reglament. Una o un membre i llur suplent, aliens a la Universitat de 
València, seran designats o designades pel rector o la rectora a proposta de Junta de Centre. Les altres dues persones i llurs 
suplents seran designades pel consell del departament a què està adscrita la plaça. Entre el personal membre de la 
Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 
4. El personal membre de les comissions ha de pertànyer al professorat funcionari o contractat d’igual o superior categoria 
a la plaça que s’ha de cobrir. 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. 
5. 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.  

 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA: aplicació de la D.A. Vuitena dels Estatuts de la UV a la designació dels membres de les Comissions de 
Selecció del PDI quan hi haja més d’una proposta de membres de la comissió per a una plaça. 
Davant les consultes realitzades i d’acord amb l’informe emès per l’Assessoria Jurídica, us informem que exclusivament en 

els casos en què en Consell de Departament o en Junta de Centre s’hi presente més d’una proposta de membres per a 

conformar la Comissió de Selecció d’una plaça, serà d’aplicació allò previst en la Disposició Addicional Vuitena dels 

Estatuts de la UV, en relació amb l’article 240.2.b) I, i s’haurà de procedir a la votació de llistes obertes com s’exposa a 

continuació: 

- Per cada membre a elegir, titular i suplent, es realitzarà una votació en llista oberta, integrant a totes les persones 

proposades. Així per exemple, en el cas de Comissions de Selecció per a places de funcionari, el Consell de 

Departament farà una votació per a l’elecció del president/a titular, president/a suplent, secretari/a titular i secretari/a 

suplent. Les Juntes de Centre, en aquest cas, faran una votació per a elegir als tres vocals titulars i un altra per als 

tres vocals suplents. No cal fer votació individual, vocal per vocal, donat que tots realitzen les mateixes funcions en 

la comissió. 

- Tanmateix, si alguna vocalia té un requisit addicional que la diferencia de la resta, com ara, ser aliè a la UV (cas 

d’un vocal elegit per la Junta de Centre per a les comissions de professorat Contractat Doctor), s’haurà de votar una 

llista oberta específica per a l’elecció de la mateixa. 

- En cada llista oberta han de figurar totes les candidatures d’acord amb el que s’ha exposat abans, i l’electorat podrà 

votar un màxim de 2/3 o el natural més pròxim del total de membres que s’hagen d’elegir d’eixa llista. 

Reiterem que si només es presenta una proposta de membres per a conformar les Comissions de Selecció, no és 

d’aplicació el sistema de llistes obertes i es procedirà a votar la proposta única com s’ha fet habitualment. 
 

 



                                                          

  

 
CURS 2020-2021  

 
PROPOSTA COMISSIÓ DE SELECCIÓ PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR  

 
Nº de plaça: 2036   
Àrea de coneixement:  Filologia Alemanya 
Departament:  Departament de Filologia Anglesa i Alemanya 
Centre:  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Centre adscripció plaça:  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
Requisit específic obligatori: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència) 
Característiques plaça: 
(art.15 i 16 del Reglament) 

 
Perfil docente: Estudios de narrativa en lengua alemana 
Perfil investigador: Literatura alemana siglos XX, XXI: perspectivas de género e 
interculturalidad 

 
Art. 17 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València: La comissió estarà formada por 5 
membres, amb veu i vot, i llurs suplents (personal funcionari dels cossos docents universitaris o contractat doctor).  
 
A)   2 membres i 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) 

 
V 1º Titular Jordi Redondo Sánchez Cos:CU Universitat de València: 

 
V1º Suplent Anna M. Brígido Sánchez Cos:TU Universitat de València 

 
 
 

V 2º Titular Sophie Aubin Cos: CD Universitat de València 
 

V 2º Suplent Daniel Jorques Jiménez Cos: TU Universitat de València 
 

 
PER A CADA CONCURS la resta de membres han de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 
les àrees afins establertes en l’Annex IV del Reglament de Selecció. 
 
B)   1 membre i llur suplent, aliens a la Universitat de València, proposats per la JUNTA DE CENTRE: 
 

V3º Titular Manuel Maldonado Alemán Cos: CU Univ: Universidad de Sevilla 

V3º Suplent Georg Pichler Cos: TU Univ: Universidad de Alcalá 

 
 
C)    2 membres i suplents, designats pel CONSELL DEL DEPARTAMENT  a què està adscrita la plaça:   
 

V4º Titular Brigitte Jirku Cos: CU Univ: Universitat de València 

V4º Suplent Isabel Gutiérrez Koester Cos: TU Univ: Universitat de València 

 
 

V5º Titular Ana R. Calero Valera Cos: TU Univ: Universitat de València 

V5º Suplent Ingrid García Wistädt Cos: TU Univ: Universitat de València 

 
Entre el personal membre de la Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 
dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 
 

 
Acord adoptat per la Junta de Centre amb data:  
El Secretari/a del Centre: 
 
 
 
Signat: _______________________________________________ 
 
 

 
Acord adoptat pel Consell del Departament amb data: 
El Secretari/a del Departament: 
 
 
 
Signat: _______________________________________________ 
 
 

 
S'hi adjunten els certificats íntegres dels acords del Consell del Departament i de la Junta de Centre, amb indicació expressa dels assistents i dels resultats de 
les votacions efectuades 

 
RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA



 

 
 

REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

 
TÍTOL SEGON 

Selecció del personal contractat 
 

CAPÍTOL I 
Convocatòries 

 
 
Art. 15 Contingut 
1. (...) 
2. (...) 
3. La Universitat, per iniciativa motivada del departament, podrà expressar perfils a la convocatòria del concurs d’una plaça. 
S’anomena perfil a les activitats docents referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria o optativa d’aquells 
itineraris en els quals resulte preceptiva per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de títols oficials de grau que 
haurà de desenvolupar qui siga adjudicatari de la plaça; l’existència de perfil en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, 
un dret de vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li 
distintes obligacions docents o investigadores. Per a la selecció de professorat associat el perfil docent podrà referir-se 
també a matèries que es cursen en títols oficials de postgrau. Així mateix, les convocatòries de places de professorat 
contractat doctor podran expressar perfils relatius a l’activitat investigadora. 
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, no es podrà incloure perfils docents i/o investigadors a les convocatòries 
de places de professorat ajudant i ajudant doctor. 
4. També es podran incloure a les convocatòries altres indicacions, com la localitat on es desenvoluparà amb caràcter 
preferent l’activitat o l’horari. En el cas de places o contractes amb dedicació a temps parcial, els departaments proposaran 
sempre que siga possible la indicació genèrica de l’horari (matí o vesprada) de les tasques docents. 
 
Art. 16 Requisits específics 
1. En les convocatòries de les places es podrà incloure, a proposta dels departaments, el requisit específic de coneixement 
del valencià i/o de llengües estrangeres, per tal d’atendre la docència oferida en aquestes llengües.  
El coneixement del valencià, exigible en els termes previstos en la disposició addicional 3ª d’aquest reglament, s’acreditarà 
aportant el certificat de coneixement del nivell C1. El coneixement de les altres llengües s’acreditarà igualment mitjançant 
el certificat del coneixement del nivell C1. 
L’existència de requisit lingüístic en cap cas suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de vinculació exclusiva a l’activitat 
docent en la llengua que ha determinat la selecció ni limitarà la competència de la Universitat per assignar-li distintes 
obligacions docents, sempre que estiga garantida l’atenció d la docència en aqueixa llengua per altre professorat del 
departament.  
2. Només es podran exigir a les persones candidates titulacions universitàries concretes si s’estableix aquest requisit en la 
convocatòria. 
3. (...) 
 
 

CAPÍTOL II 
Comissions de selecció de personal contractat 

 
Art. 17 Composició i nomenament de les comissions 
1. El rector o la rectora nomenarà a les persones membres de les comissions de selecció. Es constituiran comissions d’àmbit 
de centre, que resoldran 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. 
2. (...) 
3. Per a la selecció de professorat contractat amb caràcter indefinit hi haurà una comissió per cada centre. Aquesta 
comissió estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari del cossos docents 
universitaris o contractat doctor. El rector o la rectora designarà dos o dues membres i llurs suplents entre una proposta de 
quatre noms formulada per la Junta de Centre. 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. 
Aquestes persones actuaran en tots el concursos que haja de resoldre la comissió durant un curs acadèmic. Per a cada 
concurs, la resta de membres ha de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany la plaça o, en el seu defecte, de 
les àrees afins establertes en l’Annex IV d’aquest Reglament. Una o un membre i llur suplent, aliens a la Universitat de 
València, seran designats o designades pel rector o la rectora a proposta de Junta de Centre. Les altres dues persones i llurs 
suplents seran designades pel consell del departament a què està adscrita la plaça. Entre el personal membre de la 
Universitat de València que forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o dues 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 dues persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran llurs suplents. 
4. El personal membre de les comissions ha de pertànyer al professorat funcionari o contractat d’igual o superior categoria 
a la plaça que s’ha de cobrir. 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. 
5. 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.  

 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA: aplicació de la D.A. Vuitena dels Estatuts de la UV a la designació dels membres de les Comissions de 
Selecció del PDI quan hi haja més d’una proposta de membres de la comissió per a una plaça. 
Davant les consultes realitzades i d’acord amb l’informe emès per l’Assessoria Jurídica, us informem que exclusivament en 
els casos en què en Consell de Departament o en Junta de Centre s’hi presente més d’una proposta de membres per a 
conformar la Comissió de Selecció d’una plaça, serà d’aplicació allò previst en la Disposició Addicional Vuitena dels 
Estatuts de la UV, en relació amb l’article 240.2.b) I, i s’haurà de procedir a la votació de llistes obertes com s’exposa a 
continuació: 

- Per cada membre a elegir, titular i suplent, es realitzarà una votació en llista oberta, integrant a totes les persones 
proposades. Així per exemple, en el cas de Comissions de Selecció per a places de funcionari, el Consell de 
Departament farà una votació per a l’elecció del president/a titular, president/a suplent, secretari/a titular i secretari/a 
suplent. Les Juntes de Centre, en aquest cas, faran una votació per a elegir als tres vocals titulars i un altra per als 
tres vocals suplents. No cal fer votació individual, vocal per vocal, donat que tots realitzen les mateixes funcions en 
la comissió. 

- Tanmateix, si alguna vocalia té un requisit addicional que la diferencia de la resta, com ara, ser aliè a la UV (cas 
d’un vocal elegit per la Junta de Centre per a les comissions de professorat Contractat Doctor), s’haurà de votar una 
llista oberta específica per a l’elecció de la mateixa. 

- En cada llista oberta han de figurar totes les candidatures d’acord amb el que s’ha exposat abans, i l’electorat podrà 
votar un màxim de 2/3 o el natural més pròxim del total de membres que s’hagen d’elegir d’eixa llista. 

Reiterem que si només es presenta una proposta de membres per a conformar les Comissions de Selecció, no és 
d’aplicació el sistema de llistes obertes i es procedirà a votar la proposta única com s’ha fet habitualment. 
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