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1. Introducció
La Universitat de València posa a la disposició de les persones interessades aquesta guia per a emplenar el
formulari electrònic que serveix per a presentar‐se a les ofertes públiques d’ocupació temporal de llocs
d’investigació o de suport a la investigació.
Aquest formulari es troba en l’entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València.
Abans de res, es recomana llegir amb deteniment les bases de la convocatòria, en particular les bases
segona i tercera, relatives a «Sol∙licituds» i a «Documentació que cal adjuntar electrònicament», perquè la
documentació que s’ha d’aportar electrònicament estiga preparada.
La sol·licitud d’admissió a aquesta oferta és el formulari electrònic. Aquest model és d’ús obligatori i ha
d’anar acompanyat de la documentació següent en format PDF:
•
•
•

Documents acreditatius dels requisits.
Còpia del DNI, NIE o passaport.
Currículum, presentat segons el model descarregable en l’enllaç http://go.uv.es/MsbS4r3

Els documents acreditatius dels mèrits que es volen fer valdre s’han d’adjuntar en un fitxer PDF o en
diversos PDF empaquetats en un fitxer ZIP.

2. Accés al formulari electrònic
Per a accedir a aquest formulari es recomana l’ús dels navegadors Firefox; Microsoft Edge i Google
Chrome.
L’accés al formulari electrònic de la sol∙licitud es fa a través de l’URL que es farà públic, per a cada
convocatòria, en la pàgina web de la secció de PAS ‐ Investigació, el dia que es publique en el DOGV.
Amb aquest URL s’accedeix a la convocatòria, però com a pas previ es requereix identificar‐se en la seu
electrònica de la Universitat, a la pàgina web de la qual serà redirigida la persona interessada:

Ací cal triar la manera d’accedir a l’entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València, seguint
preferentment aquest ordre:
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1r. Usuari/ària genèric/a de la Universitat : el personal que forma part de la comunitat
universitària disposa d’un compte d’usuari/ària en la xarxa de la UV que pot utilitzar per a
identificar‐se.
2n. Sistema Cl@ve: permet accedir‐hi mitjançant els mètodes d’autenticació que ofereix el sistema
Cl@ve.
3r. Usuari/ària de la seu: les persones externes a la Universitat de València poden accedir‐hi
d’aquesta manera si no ho poden fer per algun dels mètodes anteriors. Dins d’aquesta opció hi ha
un enllaç per a sol∙licitar aquest accés.
Per a qualsevol dubte tècnic sobre la forma d’accés del certificat digital i la signatura, es pot consultar
l’enllaç https://links.uv.es/9MlaJ4G

3. Emplenament de la sol·licitud
Després de la identificació, s’inicia el procés d’inscripció. La pantalla que es mostra en primer lloc
correspon al Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Una vegada llegida aquesta informació, es clica en «Següent» per a accedir a l’apartat «Dades personals»,
on s’han de completar les dades personals que no s’emplenen automàticament.
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Fent clic en «Següent» s’accedeix a l’apartat de les dades de la convocatòria. En aquest apartat no cal
modificar res; es tracta només d’informació sobre la convocatòria.

Prement en «Següent» es passa a l’apartat dels requisits que es demanen en la convocatòria.
En el cas utilitzat per a elaborar aquest manual, s’exigeix un màster en investigació física, el títol –grau o
llicenciatura en física– i la capacitació PMI. La pantalla és semblant a la que es mostra a continuació i ací
(segons els requisits de cada convocatòria, pot variar una mica) cal indicar tant la titulació (1) com els
requisits (2) exigits en la convocatòria. Així, en el camp de text cal escriure el títol, màster o capacitació de
què es tracte i després, fent clic en els botons «Examinar», es poden adjuntar els documents que acrediten
la possessió d’aquests requisits (títol…).
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Si es vol indicar algun requisit addicional als que ja apareixen en el formulari, es poden afegir més línies
clicant en el símbol +. Per exemple, fent clic en el símbol + (1) apareix una línia (2) on s’haurà d’afegir un
text per a explicar de què es tracta (capacitació…) i un altre text per a la formació aportada. Per a adjuntar
la documentació acreditativa, es fa clic en «Examinar».

Si es vol esborrar alguna línia prèviament afegida, només cal fer un clic sobre la paperera.
Després d’emplenar els requisits, es clica en «Següent» i s’obri l’apartat de «Documents addicionals», on es
poden adjuntar els documents sol∙licitats.
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En aquest exemple són el DNI i el currículum (1), i com que ja estan predeterminats, només cal adjuntar els
fitxers mitjançant el botó «Examinar». Per a adjuntar algun altre document cal fer clic en + (2) i llavors
apareixerà una nova línia (3), on es pot indicar quin document és i adjuntar‐lo amb el botó «Examinar».
Si es vol esborrar alguna línia prèviament afegida, només cal fer un clic sobre la paperera.
Una vegada emplenades les dades d’aquest apartat, es fa clic en «Següent» per a passar a l’apartat de
«Declaració responsable». Es llig el text de la declaració i, si es vol continuar amb la inscripció, es marca
l’opció «Marcant està casella accepte els requisits i obligacions anteriorment esmentats».

Clicant en «Següent» es passa a l’última pantalla on, una vegada comprovada la informació introduïda, es
prem «Enviar».
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Si falta emplenar alguna dada obligatòria, apareixerà un avís d’error, com es veu en la imatge anterior (1).
Per a esmenar aquest error, cal anar a l’apartat corresponent mitjançant les pestanyes que hi ha
disponibles i, una vegada esmenat, tornar a la pestanya «Finalitzar» i prémer «Enviar».
Tramesa la petició, s’obrirà una pantalla des de la qual es pot descarregar la sol∙licitud corresponent a la
inscripció clicant en «Obtenir document» (1). Hi ha l’opció d’imprimir o de guardar la inscripció (en format
PDF).

En aquesta pantalla també hi ha indicacions sobre què fer en cas de dubtes.
Finalment, clicant en «Finalitzar i anar al meu lloc personal», s’accedeix al lloc personal, on es poden veure
els tràmits, tornar a descarregar el document justificant de la sol∙licitud, veure’n l’estat, etc.
Acabades les gestions que es vulguen fer en el lloc personal, es tanca la sessió prement «Eixir» (1).

‐7‐

UV – GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS PERSONAL INVESTIGACIÓ

Si es vol comprovar en quina fase es troben les sol∙licituds, es pot accedir al lloc personal des de la seu
electrònica de la UV:
https://www.uv.es/seu‐electronica/ca/electronica‐uv.html
i fer clic en «Els meus tràmits» (1). També es pot seleccionar l’idioma de l’entorn (2).
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3.1 Com és el document que s’obté?
El document que s’obté és semblant a aquest.
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4. Com annexar documents una vegada feta la inscripció
Si, acabada la inscripció en una convocatòria, no s’ha annexat algun document per oblit, NO cal fer una
nova inscripció, sinó entrar en l’àrea personal i annexar la documentació en l’expedient corresponent a la
convocatòria en què s’ha fet la inscripció.
L’accés a l’àrea personal és a través de la seu electrònica de la UV:
https://www.uv.es/seu‐electronica/ca/electronica‐uv.html
clicant en «Els meus tràmits» (1). També es pot seleccionar l’idioma de l’entorn (2).

Prement «Els meus tràmits» s’accedeix a la pantalla següent.

Cal triar la forma d’accedir a l’entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València seguint
preferentment aquest ordre:
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1r. Usuari/ària genèric/a de la Universitat : el personal que forma part de la comunitat
universitària disposa d’un compte d’usuari/ària en la xarxa de la UV que pot utilitzar per a
identificar‐se.
2n. Sistema Cl@ve: permet accedir‐hi mitjançant els mètodes d’autenticació que ofereix el sistema
Cl@ve.
3r. Usuari/ària de la seu: les persones externes a la Universitat de València poden accedir‐hi
d’aquesta manera, si no ho poden fer per algun dels mètodes anteriors. Dins d’aquesta opció hi ha
un enllaç per a sol∙licitar aquest accés.
Per a qualsevol dubte tècnic sobre la forma d’accés del certificat digital i la signatura, es pot consultar
l’enllaç https://links.uv.es/9MlaJ4G
Acabada la validació s’obri una pantalla en què figura la llista de tot els expedients.

En aquesta llista es busca l’expedient corresponent a la convocatòria en què es vulga annexar
documentació. Es desplega la llista assenyalada amb el número 1 i es prem «Annexar».
Aquest procediment es pot seguir sempre que el termini encara estiga obert.
Llavors s’accedeix a la pantalla següent, on es pot annexar el document que es desitge.

Per a annexar el document cal clicar en «Examinar» i seleccionar el fitxer. En el camp «Observacions»
podem escriure alguna nota que identifique el document adjuntat.
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Si es vol annexar un document que ja s’ha adjuntat en algun altre expedient, en comptes de prémer
«Examinar», s’ha de clicar en «Repositori» i seleccionar el document de la llista (formada per documents
pujats en ocasions anteriors). En aquest cas, cal comprovar que els fitxers estan actualitzats, com per
exemple el DNI, perquè si s’ha renovat caldrà tornar‐lo a adjuntar.
Una vegada carregat el document en l’expedient, s’obrirà una pantalla en què s’indica que s’ha pujat
correctament i des de la qual es pot descarregar el justificant d’aquesta operació, fent clic en «Obtenir i
imprimir document». (1)

Clicant en «Finalitzar i anar al meu lloc personal» (2), es torna a la llista d’expedients. Si es vol annexar
algun document més, es repeteix el procés tantes vegades com es desitge.
Finalment, per a tancar la sessió es prem «Eixir» (1), a la part superior dreta.

5. Resolució d’incidències tècniques en l’emplenament del formulari electrònic
Per a qualsevol incidència o dubte de caràcter tècnic a l’hora d’emplenar la sol∙licitud, es pot contactar
amb la Universitat de València.
 Si és una incidència tècnica, relacionada amb la tramitació electrònica de la sol∙licitud, es pot
sol∙licitar ajuda tècnica al correu institucional: entreu@uv.es
 Si és un dubte sobre les bases de la convocatòria, cal dirigir‐se al Servei de RH (PAS), Secció de
Gestió d’Investigació mitjançant el correu electrònic: convopi@uv.es
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