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RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2010, del Rectorat de 
la Universitat de València, per la qual es convoca el con-
curs per a la provisió de places de personal docent con-
tractat de caràcter indefinit (professorat contractat doc-
tor). [2011/151]

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2010, del Rectora-
do de la Universitat de València, por la cual se convoca 
concurso para la provisión de plazas de personal docente 
contratado de carácter indefinido (profesorado contratado 
doctor). [2011/151]

Convocatòria número 5

La Universitat de València convoca concurs públic per a la provisió 
de les places de personal docent contractat de caràcter indefinit que es 
detallen en els annexos I i II, d’acord amb les següents

Bases

Primera. Normes generals
El concurs es regirà pel que disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d’Universitats (BOE de 24.12.2001) –en endavant 
LOU– modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE de 
13.04.2007), la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Emple-
at Públic (BOE de 13.04.2007), els Estatuts de la Universitat de Valèn-
cia i el Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la 
Universitat de València, juntament amb els criteris generals d’avaluació, 
aprovats per acord del Consell de Govern de data 27 de maig de 2003, 
així com per les bases d’aquesta convocatòria.

També serà d’aplicació l’acord de la Mesa Negociadora de la Uni-
versitat de València de data 11 de juny de 2007, relatiu al règim dels 
nous contractes del personal docent i investigador.

Segona. Requisits generals i específics
2.1 Requisits generals 
a) Tenir complerts setze anys i no superar l’edat màxima de jubi-

lació forçosa.
b) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l’acom-

pliment de les funcions corresponents a les places convocades.
c) No haver estat separat o separada, mitjançant expedient dis-

ciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o 
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, 
ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici d’ocupacions o càr-
recs públics o per a l’accés al cos o escala funcionarial. Les persones 
aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar 
igualment no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni estar 
sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, dins el seu 
estat, l’accés a la funció pública.

d) Estar en possessió del títol de doctor o doctora.
e) Tindre avaluada positivament l’activitat curricular per part 

de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de 
l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.

f) Els títols acadèmics expedits per altres països de la Unió Europea 
hauran d’estar homologats o en el seu cas reconeguts per a l’exercici de 
la professió de professor o professora d’Universitat, d’acord amb l’Or-
dre Ministerial de 23 de gener de 1995 (BOE de 28.01.1995). 

g) En el cas d’haver obtingut fora de la Unió Europea la titulació exi-
gida per a la plaça, caldrà posseir la corresponent homologació a Espanya, 
d’acord amb el que disposa el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer 
(BOE de 04.03.2004).

h) Haver satisfet les taxes per a participar en el procés selectiu o 
acreditar estar exempt del pagament.

2.2 Requisits específics
2.2.1 Per a presentar-se a les places amb requisit lingüístic, serà 

necessari el coneixement del valencià a nivell C1 (suficiència). Aquest 
coneixement es podrà acreditar aportant el certificat de coneixement o 
bé, realitzant una prova de nivell que el Servei de Política Lingüística 
organitzarà per a totes aquelles persones interessades que ho sol·liciten 
dins del mateix termini de presentació d’instàncies per a participar en el 
concurs. La prova es realitzarà, en qualsevol cas, abans de la publicació 
de la llista definitiva d’admesos i exclosos.

(Servei de Política Lingüística, carrer Amadeu de Savoia, 4, 3a, 
46010 Valencia. c/e: <spl@uv.es>)

Convocatoria número 5

La Universitat de València convoca concurso público para la provi-
sión de las plazas de personal docente contratado de carácter indefinido 
que se detallan en los anexos I y II, de acuerdo con las siguientes

Bases

Primera. Normas generales
El concurso se regirá por lo que disponen la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24.12.2001) –en lo suce-
sivo LOU– modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 
de 13.04.2007), la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público (BOE de 13.04.2007), los Estatutos de la Universitat 
de València y el Reglamento de Selección del Personal Docente e Inves-
tigador de la Universitat de València, junto con los criterios generales de 
evaluación, aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 
de mayo de 2003, así como por las bases de esta convocatoria.

También será de aplicación el acuerdo de la mesa negociadora de la 
Universitat de València de fecha 11 de junio de 2007, relativo al régi-
men de los nuevos contratos del personal docente e investigador.

Segunda. Requisitos generales y específicos
2.1 Requisitos generales 
a) Tener cumplidos dieciséis años y no superar la edad máxima de 

jubilación forzosa.
b) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el 

desempeño de las funciones correspondientes a las plazas convocadas.
c) No haber sido separado o separada, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autóno-
mas, ni estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de ocupaciones 
o cargos públicos o para el acceso al cuerpo o escala funcionarial. Las 
personas aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán 
acreditar igualmente no encontrarse inhabilitadas o en situación equi-
valente, ni estar sometidas a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, dentro de su estado, el acceso a la función pública.

d) Estar en posesión del título de doctor o doctora.
e) Tener evaluada positivamente la actividad curricular por parte de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la 
Agencia Valenciana d Evaluación y Prospectiva.

f) Los títulos académicos expedidos por otros países de la Unión 
Europea tendrán que estar homologados o en su caso reconocidos para 
el ejercicio de la profesión de profesor o profesora de Universidad, 
de acuerdo con la Orden Ministerial de 23 de enero de 1995 (BOE de 
28.01.1995). 

g) En el caso de haber obtenido fuera de la Unión Europea la titu-
lación exigida para la plaza, será necesario poseer la correspondiente 
homologación en España, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 
285/2004, de 20 de febrero (BOE de 04.03.2004).

h) Haber satisfecho las tasas para participar en el proceso selectivo 
o acreditar estar exento del pago. 

2.2 Requisitos específicos
2.2.1 Para presentarse a las plazas con requisito lingüístico, será 

necesario el conocimiento del valenciano a nivel C1 suficiencia). Este 
conocimiento se podrá acreditar aportando el certificado de conoci-
miento o bien, realizando una prueba de nivel que el Servei de Política 
Lingüística organizará para todas aquellas personas interesadas que lo 
soliciten dentro del mismo plazo que el de presentación de instancias 
para participar en el concurso. La prueba se realizará, en cualquier caso, 
antes de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.

(Servei de Política Lingüística, c/ Amadeu de Savoia, 4,  3ª, 46010 
Valencia. c. e.: <spl@uv.es>)
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Als efectes de la baremació dels coneixements de valencià i, si cal, del 
compliment del requisit lingüístic, s’aplicaran les equivalències establertes 
en l’acord del Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre de 2009, 
que es pot consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans 
(PDI): <http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_V.htm>.

2.2.2 Caldrà estar en possessió d’una titulació universitària con-
creta si així s’estableix en la descripció de les places que s’efectua en 
l’annex I.

La concurrència dels requisits generals i específics haurà d’anar 
referida a la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies, 
llevat del que especialment s’ha previst per a l’acreditació del coneixe-
ment del valencià.

Tercera. Taxa per drets d’examen
Per a participar en aquesta convocatòria s’haurà d’efectuar un ingrés 

de 30,00 euros per plaça en el compte «Drets d’examen de la Universitat 
de València» número 0049-6721-65-2010001382 del Banco Santander 
Central Hispano.

Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten 
una discapacitat en grau igual o superior al 33% i les persones que es 
troben com a demandants d’ocupació almenys durant el termini d’un 
mes abans de la data de la publicació de la convocatòria d’aquestes 
proves selectives.

Les persones aspirants hauran de presentar els certificats corres-
ponents que acrediten la seua discapacitat (mitjançant certificat de la 
Conselleria de Benestar Social o òrgan competent) o la seua condició de 
desocupades (mitjançant certificat del SERVEF), i així ho faran constar 
expressament en l’apartat corresponent de la sol·licitud

La no-presentació a les proves o l’exclusió per no complir algun 
dels altres requisits de la convocatòria no comportarà el dret a la devo-
lució de les taxes.

Quarta. Presentació de sol·licituds
4.1 Termini de presentació: 20 dies hàbils des de la publicació 

d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
Els dissabtes es consideren hàbils a l’efecte de còmput de terminis. 

4.2 S’haurà d’utilitzar el model d’instància que s’inclou en l’Annex 
III d’aquesta convocatòria i que es podrà trobar en la següent adreça 
electrònica: <http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_V.htm>.

4.3 Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels registres 
enumerats per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. No obstant això, s’entregaran preferentment en 
l’oficina del Registre General de la Universitat de València, ubicada a 
l’avinguda Blasco Ibáñez, 13, que es troba oberta al públic de dilluns 
a divendres. La presentació de sol·licituds el dissabte s’haurà de realit-
zar necessàriament per algun dels altres mitjans prevists en l’esmentat 
article 38.4.

D’acord amb l’esmentat precepte, no es tindrà en compte la data de 
presentació als Registres d’altres universitats distintes de la convocant.

Les instàncies presentades a les oficines de correus hauran de com-
plir el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament del Serveis 
de Correus: les instàncies seran presentades en sobre obert perquè la 
persona encarregada estampe en elles el segell de dates. Haurà de figu-
rar amb claredat el nom de l’oficina i la data.

4.4 Les persones amb minusvalideses que desitgen sol·licitar mesu-
res d’adaptació hauran d’indicar-ho expressament en l’imprès de sol-
licitud. Hauran de presentar juntament amb la sol·licitud el certificat del 
grau de discapacitació expedit per l’òrgan competent.

4.5 Juntament amb la instància serà presentada la documentació 
següent:

– Fotocòpia confrontada del DNI o passaport.
– Fotocòpia confrontada del títol acadèmic o resguard d’haver abo-

nat els drets d’expedició. En cas de titulacions obtingudes fora de la 
Unió Europea, caldrà acreditar l’homologació corresponent del Minis-
teri d’Educació, Política Social i Esport. En cas de titulacions expedides 
a la Unió Europea, s’acreditarà igualment l’homologació o es presentarà 
la credencial del reconeixement del títol per a exercir la professió de 
professor o professora d’universitat.

A los efectos de la baremación de los conocimientos de valenciano y, 
si fuera necesario, del cumplimiento del requisito lingüístico, se aplicarán 
las equivalencias establecidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno 
189/2009, de 3 de noviembre de 2009, que se puede consultar en la página 
web del Servei de Recursos Humans (PDI): <http://www.uv.es/pdi/Con-
vPersLab_V.htm>.

2.2.2 Se requerirá estar en posesión de una titulación universitaria 
concreta si así se establece en la descripción de las plazas que se efectúa 
en el anexo I.

La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá 
hacer referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias, salvo lo especialmente previsto para la acreditación del 
conocimiento del valenciano.

Tercera. Tasa por derechos de examen
Para participar en esta convocatoria se deberá efectuar un ingreso 

de 30,00 euros por plaza en la cuenta «Derechos de examen de la Uni-
versitat de València» número 0049-6721-65-2010001382 del Banco 
Santander Central Hispano.

Estarán exentas del pago de la tasa las personas que acrediten una 
discapacidad en grado igual o superior al 33% y las personas que se 
encuentren como demandantes de empleo al menos durante el plazo de 
un mes antes de la fecha de la publicación de la convocatoria de estas 
pruebas selectivas.

Las personas aspirantes deberán presentar las certificaciones corres-
pondientes que acrediten su discapacidad (mediante certificado de la 
Conselleria de Benestar Social u órgano competente) o su condición de 
desempleadas (mediante certificado del SERVEF), y así lo harán constar 
expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud.

La no presentación a las pruebas o la exclusión por no cumplir algu-
no de los otros requisitos de la convocatoria no comportará el derecho 
a la devolución de las tasas.

Cuarta. Presentación de solicitudes
4.1 Plazo de presentación: 20 días hábiles desde la publicación de esta 

convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Los sábados 
se considerarán hábiles a los efectos del cómputo de plazos.

4.2 Se deberá utilizar el modelo de instancia que se incluye en el 
Anexo III de esta convocatoria y que se podrá encontrar en la siguiente 
dirección electrónica: <http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_V.htm>.

4.3 Las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los registros 
enumerados por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. No obstante, se entregarán preferente-
mente en la oficina del Registre General de la Universitat de València, 
ubicada en la avenida Blasco Ibáñez, 13, que se encuentra abierta al 
público de lunes a viernes. La presentación de solicitudes el sábado se 
deberá realizar necesariamente por alguno de los otros medios previstos 
en el artículo 38.4 de la citada ley.

De acuerdo con el mencionado precepto, no se tendrá en cuenta la 
fecha de presentación en los registros de otras universidades distintas 
de la convocante.

Las instancias presentadas en las oficinas de correos deberán cum-
plir el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento 
del Servicio de Correos: las instancias serán presentadas en sobre abier-
to para que la persona encargada estampe en ellas el sello de fechas. 
Deberá figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha.

4.4 Las personas con minusvalías que deseen solicitar medidas de 
adaptación deberán indicarlo expresamente en el impreso de solicitud. 
Deberán presentar junto con la solicitud el certificado del grado de dis-
capacidad expedido por el órgano competente.

4.5 Junto con la instancia será presentada la siguiente documenta-
ción:

– Fotocopia cotejada del DNI o pasaporte.
– Fotocopia cotejada del título académico o resguardo de haber abo-

nado los derechos de expedición. En el caso de titulaciones obtenidas 
fuera de la Unión Europea, será necesario acreditar la homologación 
correspondiente del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 
En el caso de titulaciones expedidas en la Unión Europea, se acreditará 
igualmente la homologación o se presentará la credencial del recono-
cimiento del título para ejercer la profesión de profesor o profesora de 
Universidad.
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– Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa dels requi-
sits generals i específics.

– Justificació d’haver efectuat l’ingrés dels drets d’examen. A aquest 
efecte, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud un dels exemplars del rebut d’in-
grés o transferència en el qual es farà constar el nom de la persona 
aspirant i el número de la plaça a la qual es concursa.

En cas d’estar exempta del pagament de la taxa s’haurà d’acreditar 
aquesta circumstància amb el certificat de reconeixement de la discapa-
citat o de la condició de desocupada.

Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una 
sol·licitud i un justificant de pagament de la taxa independent per a 
cadascuna de les places, acompanyats de la documentació complemen-
tària a cada sol·licitud.

Cinquena. Comissions de selecció
5.1 Les comissions de selecció, d’acord amb el que disposa l’article 

17 del Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la 
Universitat de València estaran formades per cinc membres, amb veu 
i vot, i llurs suplents, funcionaris i funcionàries dels cossos docents 
universitaris o professores i professors contractats doctors i tindran la 
composició següent:

a) Dos membres i llurs suplents seran designats pel rector entre 
una proposta de quatre noms formulada per la Junta de Centre. Aquests 
membres actuaran en tots els concursos que haja de resoldre la comissió 
durant un curs acadèmic. 

b) Per a cada concurs, els altres tres membres han de ser de la matei-
xa àrea de coneixement a què pertany la plaça. Un membre i el seu 
suplent, aliens a la Universitat de València, seran designats pel rector a 
proposta de la Junta Consultiva, i els altres dos membres i llurs suplents 
els designarà el consell del departament a què està adscrita la plaça. 

Entre els membres de la Universitat de València que formen part de 
la comissió no pot haver-hi més de dos membres del mateix departa-
ment o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta 
darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments 
d’algun dels dos membres designats a proposta de la Junta de Centre, 
actuaran els seus suplents.

5.2. Els membres de les comissions han de pertànyer al professorat 
funcionari o contractat d’igual o superior categoria a la plaça que s’ha 
de cobrir. El president o presidenta serà sempre el funcionari o funcio-
nària de major categoria i antiguitat en el cos docent i com a secretari o 
secretària actuarà el de menor categoria i antiguitat entre el professorat 
designat a proposta de la Junta de Centre. 

5.3. En el cas d’unitats docents adscrites a altre centre o de seccions 
departamentals que integren a tot el professorat d’un àrea de coneixe-
ment, la selecció del professorat d’aquesta àrea correspondrà a la comis-
sió de selecció del centre on radique la unitat o secció departamental. 

5.4 La composició nominal concreta de cadascuna de les comissions 
es farà pública al tauler d’anuncis del centre a què pertany la comissió 
de selecció. La informació es mantindrà exposada mentre es resol el 
concurs i durant el termini de presentació de recursos.

Sisena. Barems
Els barems, aprovats per cadascuna de les juntes de centre, s’ajus-

taran als criteris generals d’avaluació aprovats pel Consell de Govern 
que s’inclouen en l’annex V d’aquesta convocatòria, i es mantindran 
exposats al tauler d’anuncis dels centres als quals es trobe adscrita la 
comissió de selecció fins que es resolga el concurs i finalitze el termini 
per a la presentació de recursos.

Setena. Procediment de selecció 
7.1 Llistes provisional i definitiva de persones admeses i excloses i 

convocatòria de l’acte de presentació de candidats i candidates.
7.1.1 En el termini màxim de vint dies des de l’acabament del ter-

mini de presentació de sol·licituds, el vicerectorat amb competències 
en matèria de professorat, publicarà al tauler d’anuncis ubicat a l’avin-
guda Blasco Ibáñez, 13 (Servei de Recursos Humans PDI, nivell 1) i 
en la següent adreça electrònica: <http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_
V.htm>, una resolució en què s’aprove la llista provisional de perso-
nes admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió. Contra 
aquesta llista provisional es podran presentar reclamacions en el termini 

– Fotocopia cotejada de la documentación acreditativa de los requi-
sitos generales y específicos.

– Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de exa-
men. A tal efecto, se ha de adjuntar a la solicitud uno de los ejemplares 
del recibo de ingreso o transferencia en el que se hará constar el nombre 
de la persona aspirante y el número de la plaza a la que se concursa.

En el caso de estar exenta del pago de la tasa se tendrá que acreditar 
esta circunstancia con el certificado de reconocimiento de la discapaci-
dad o de la condición de desempleada.

Las personas que opten a más de una plaza deberán presentar una 
solicitud y un justificante del pago de la tasa independiente para cada 
una de las plazas, acompañada de la documentación complementaria a 
cada solicitud.

Quinta. Comisiones de selección
5.1 Las comisiones de selección, de acuerdo con lo que dispone el 

artículo 17 del Reglamento de Selección del Personal Docente e Inves-
tigador de la Universitat de València, estarán formadas por cinco miem-
bros, con voz y voto, y sus suplentes, funcionarios y funcionarias de los 
cuerpos docentes universitarios o profesoras y profesores contratados 
doctores y tendrán la composición siguiente:

a) Dos miembros y sus suplentes serán designados por el rector 
entre una propuesta de cuatro nombres formulada por la Junta de Cen-
tro. Estos miembros actuarán en todos los concursos que haya de resol-
ver la comisión durante un curso académico. 

b) Para cada concurso, los otros tres miembros han de ser de la 
misma área de conocimiento a la que pertenece la plaza. Un miembro 
y su suplente, ajenos a la Universitat de València, serán designados por 
el rector a propuesta de la Junta Consultiva, y los otros dos miembros 
y sus suplentes los designará el consejo del departamento al que está 
adscrita la plaza.

Entre los miembros de la Universitat de València que formen parte 
de la comisión no puede haber más de dos miembros del mismo depar-
tamento o de la misma área de conocimiento. Para hacer efectiva esta 
última norma, cuando se trate de seleccionar personal de los departa-
mentos de alguno de los dos miembros designados a propuesta de la 
Junta de Centro, actuarán sus suplentes.

5.2 Los miembros de las comisiones pertenecerán al profesorado 
funcionario o contratado de igual o superior categoría a la plaza que 
se ha de cubrir. El presidente o presidenta será siempre el funcionario 
o funcionaria de mayor categoría y antigüedad en el cuerpo docente y 
como secretario o secretaria actuará el de menor categoría y antigüedad 
entre el profesorado designado a propuesta de la Junta de Centro.

5.3 En el caso de unidades docentes adscritas a otro centro o de sec-
ciones departamentales que integren a todo el profesorado de un área de 
conocimiento, la selección del profesorado de esta área corresponderá 
a la comisión de selección del centro donde radique la unidad o sección 
departamental. 

5.4 La composición nominal concreta de cada una de las comisiones 
se hará pública en el tablón de anuncios del centro al que pertenece la 
comisión de selección. La información se mantendrá expuesta mientras 
se resuelve el concurso y durante el plazo de presentación de recursos.

Sexta. Baremos
Los baremos, aprobados por cada una de las juntas de centro, se 

ajustarán a los criterios generales de evaluación aprobados por el Con-
sejo de Gobierno que se incluyen en el anexo V de esta convocatoria, y 
se mantendrán expuestos en el tablón de anuncios de los centros a los 
que se encuentra adscrita la comisión de selección hasta que se resuelva 
el concurso y finalice el plazo para la presentación de recursos.

Séptima. Procedimiento de selección
7.1 Listas provisional y definitiva de personas admitidas y excluidas 

y convocatoria del acto de presentación de candidatos y candidatas.
7.1.1 En el plazo máximo de veinte días desde la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes, el vicerrectorado con competencias 
en materia de profesorado, publicará en el tablón de anuncios ubicado en 
la avenida Blasco Ibáñez, 13 (Servei de Recursos Humans PDI, nivel 1) 
y en la siguiente dirección electrónica: <http://www.uv.es/pdi/ConvPers-
Lab_V.htm>, una resolución en la que se apruebe la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión. 
Contra esta lista provisional se podrán presentar reclamaciones en el plazo 
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de deu dies, des de l’endemà a la publicació de l’esmentada resolució. 
Finalitzat el termini de reclamacions, el vicerectorat amb competències 
en matèria de professorat, en el termini màxim de quinze dies, publicarà 
pels mitjans citats, una resolució en què s’aprove la llista definitiva de 
persones admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió. 
Contra aquest acord, es pot interposar un recurs de reposició davant el 
rector en el termini d’un mes.

7.1.2 En el termini màxim de quinze dies des de la data de publica-
ció de les llistes definitives, la Presidència de la comissió de selecció 
convocarà els membres de la comissió per a l’acte de constitució. En el 
mateix termini convocarà les persones concursants admeses, amb una 
antelació mínima de quinze dies, a l’acte de presentació. La constitució 
de la comissió i la presentació de les persones concursants podran tindre 
lloc en la mateixa data. En tot cas, amb anterioritat a l’acte de presen-
tació de candidats i candidates la comissió farà públics els criteris de 
valoració de la primera fase.

7.2 Valoració dels mèrits
7.2.1 La valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones 

concursants constarà de dues fases: una primera, amb caràcter exclu-
sivament eliminatori, consistirà en la defensa d’un programa raonat 
corresponent a l’àrea de coneixement i, si escau, al perfil de la plaça, 
i en l’exposició i defensa d’un dels seus temes escollit pel candidat 
o candidata entre tres triats per sorteig. El programa ha d’incloure al 
menys una assignatura obligatòria o bàsica de grau assignada a l’àrea de 
coneixement. La segona consistirà en l’aplicació dels barems de la con-
vocatòria als mèrits de les persones candidates i servirà per a ordenar la 
prelació d’aquelles persones candidates que superen la primera fase.

Fins a l’extinció dels ensenyaments conduents a l’obtenció de lli-
cenciatures, diplomatures, enginyeries o enginyeries tècniques, la refe-
rència que es fa a una assignatura obligatòria o bàsica de grau de l’àrea 
de coneixement, es podrà referir a una assignatura troncal de l’àrea de 
coneixement, d’acord amb la nomenclatura pròpia dels plans d’estudis 
conduents a les dites titulacions a extingir.

7.2.2 En l’acte de presentació de candidates i candidats les perso-
nes interessades lliuraran al president o presidenta de la comissió el 
currículum acadèmic (annex IV) amb la documentació acreditativa dels 
mèrits al·legats així com cinc còpies del programa que es proposen des-
envolupar. La comissió sortejarà l’ordre d’intervenció de les persones 
participants i els temes que cadascuna podrà triar-hi. Tot seguit, convo-
carà la realització de la prova, que haurà de celebrar-se dos dies naturals 
després de l’acte de presentació.

7.2.3 La prova serà pública, i consistirà en l’exposició oral del pro-
grama per part del candidat o candidata, amb una duració màxima d’una 
hora, la defensa d’un tema triat per sorteig, amb una duració màxima 
d’una hora, i un debat amb els membres de la comissió. Finalitzada la 
prova, els membres de la comissió votaran positivament o negativament, 
amb un informe motivat, a cadascuna de les persones candidates. Per a 
superar aquesta primera fase s’haurà d’obtenir un nombre de vots supe-
rior a la meitat del nombre reglamentari dels membres de la comissió de 
selecció. En cas d’unanimitat, l’informe de la comissió pot ser únic.

7.2.4 Finalitzada la primera fase, la comissió procedirà a l’aplicació 
del barem als mèrits de les persones candidates que hagen superat la 
fase eliminatòria. 

Si la comissió de selecció estimés que algun mèrit no s’ha acreditat 
o està insuficientment documentat, notificarà a la persona concursant 
que disposa d’un termini de deu dies per presentar la documentació 
justificativa. Si transcorregut aquest termini la documentació presenta-
da és insuficient, no es puntuarà el mèrit. Aquest termini no permet en 
cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat esmentats en el 
currículum acadèmic.

Per a facilitar l’apreciació de l’adequació dels mèrits de les persones 
concursants a les necessitats de la Universitat, les comissions de selec-
ció poden convocar als candidats i candidates que superen la primera 
fase a una exposició oral dels seus mèrits i un debat, amb una duració 
màxima d’una hora per cadascun dels candidats i candidates. Aquesta 
convocatòria, si escau, es publicarà juntament amb els resultats de la 
primera fase. L’exposició dels mèrits i el debat seran elements de judici 
per a l’aplicació del barem per la comissió de selecció; en cap cas no 
seran un apartat puntuable dins del barem.

de diez días, desde el día siguiente a la publicación de la mencionada reso-
lución. Finalizado el plazo de reclamaciones, el vicerrectorado con com-
petencias en materia de profesorado, en el plazo máximo de quince días, 
publicará por los medios antes citados, una resolución en que se apruebe 
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión. Contra este acuerdo, se puede interponer un recurso 
de reposición ante el rector, en el plazo de un mes.

7.1.2 En el plazo máximo de quince días desde la fecha de publica-
ción de las listas definitivas, la Presidencia de la comisión de selección 
convocará a los miembros de la comisión para el acto de constitución. En 
el mismo plazo convocará a las personas concursantes admitidas, con una 
antelación mínima de quince días, al acto de presentación. La constitución 
de la comisión y la presentación de las personas concursantes podrán tener 
lugar en la misma fecha. En todo caso, con anterioridad al acto de presen-
tación de candidatos y candidatas la comisión hará públicos los criterios 
de valoración de la primera fase.

7.2 Valoración de los méritos
7.2.1 La valoración de los méritos alegados y acreditados por las 

personas concursantes constará de dos fases: una primera, con carácter 
exclusivamente eliminatorio, consistirá en la defensa de un programa 
razonado correspondiente al área de conocimiento y, si procede, al perfil 
de la plaza, y en la exposición y defensa de uno de sus temas escogi-
dos por el candidato o candidata entre tres seleccionados por sorteo. El 
programa ha de incluir por lo menos una asignatura obligatoria o básica 
de grado asignada al área de conocimiento. La segunda consistirá en 
la aplicación de los baremos de la convocatoria a los méritos de las 
personas candidatas y servirá para ordenar la prelación de aquellas que 
superen la primera fase.

Hasta la extinción de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de licenciaturas, diplomaturas, ingenierías o ingenierías técnicas, la 
referencia que se hace a una asignatura obligatoria o básica de grado del 
área de conocimiento, se podrá referir a una asignatura troncal del área 
de conocimiento, de acuerdo con la nomenclatura propia de los planes 
de estudios conducentes a las mencionadas titulaciones a extinguir.

7.2.2 En el acto de presentación de candidatas y candidatos las per-
sonas interesadas entregarán al presidente o presidenta de la comisión el 
currículum académico (anexo IV) con la documentación acreditativa de 
los méritos alegados, así como cinco copias del programa que se proponen 
desarrollar. La comisión sorteará el orden de intervención de las perso-
nas participantes y los temas que cada una podrá escoger. Acto seguido, 
convocará a la realización de la prueba, que deberá celebrarse dos días 
naturales después del acto de presentación.

7.2.3 La prueba será pública, y consistirá en la exposición oral del 
programa por parte del candidato o candidata, con una duración máxima 
de una hora, la defensa de un tema elegido por sorteo, con una dura-
ción máxima de una hora, y un debate con los miembros de la comi-
sión. Finalizada la prueba, los miembros de la comisión votarán positiva 
o negativamente, con un informe motivado, a cada uno de las personas 
candidatas. Para superar esta primera fase se deberá obtener un número de 
votos superior a la mitad del número reglamentario de los miembros de la 
comisión de selección. En caso de unanimidad, el informe de la comisión 
puede ser único.

7.2.4 Finalizada la primera fase, la comisión procederá a aplicar el 
baremo a los méritos de las personas candidatas que hayan superado la 
fase eliminatoria. 

Si la comisión de selección estimara que algún mérito no se ha acre-
ditado o está insuficientemente documentado, notificará a la persona 
concursante que dispone de un plazo de diez días para presentar la docu-
mentación justificativa. Si transcurrido este plazo la documentación pre-
sentada es insuficiente, no se puntuará el mérito. Este plazo no permite en 
ningún caso aducir y documentar méritos que no hayan sido mencionados 
en el currículum académico.

Para facilitar la apreciación de la adecuación de los méritos de las 
personas concursantes a las necesidades de la Universitat, las comisiones 
de selección podrán convocar a los candidatos y candidatas que superen la 
primera fase a una exposición oral de sus méritos y a un debate, con una 
duración máxima de una hora para cada uno de los candidatos y candida-
tas. Esta convocatoria, en su caso, se publicará junto con los resultados de 
la primera fase. La exposición de los méritos y el debate serán elementos 
de juicio para la aplicación del baremo por la comisión de selección; en 
ningún caso serán un apartado puntuable dentro del baremo.
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La puntuació obtinguda en aquesta segona fase determinarà la pro-
posta de provisió de la plaça.

7.3 Resolució del concurs 
7.3.1 La proposta de provisió de la plaça es publicarà al tauler 

d’anuncis del centre a què es trobe adscrita la comissió de selecció, en el 
termini màxim de tres mesos comptats des del l’endemà de l’acabament 
del termini per a la presentació d’instàncies. 

La proposta, la motivació dels resultats de la primera fase i les pun-
tuacions obtingudes per les persones concursants en cada apartat general 
i en cada subapartat del barem estaran exposades al tauler d’anuncis 
durant el termini establert per a la interposició de recursos. Aquesta 
publicació substituirà la notificació personal a les persones interessades 
i tindrà els mateixos efectes, d’acord amb el que disposa l’article 59.5.b 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

7.3.2 Contra la proposta de la comissió es podrà interposar un recurs 
d’alçada davant el rector en el termini d’un mes comptador des de l’en-
demà de la publicació de la proposta. 

Vuitena. Signatura del contracte
8.1 La signatura del contracte per part de la persona seleccionada 

s’haurà de produir en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà 
de la recepció de la notificació que, a aquests efectes, trametran els 
serveis administratius que pertoquen.

8.2 Quan, per causa no imputable a l’administració, no es produïsca 
la signatura del contracte per la persona candidata més valorada per la 
comissió de selecció en els terminis establerts en l’apartat anterior, o la 
persona candidata renuncie a la plaça o trie un altre contracte o nomena-
ment incompatible, es contractarà a la persona concursant següent per 
ordre de puntuació, sempre que la persona interessada arribe a la puntua-
ció mínima que, si és el cas, siga exigida pel barem. 

8.3 No obstant el que s’ha establert als paràgrafs anteriors i amb 
caràcter extraordinari, el Rectorat, a petició de la persona interessada, 
podrà suspendre el termini de signatura del contracte quan per motius de 
força major o cas fortuït, siga impossible o extraordinàriament dificultós 
al candidat o candidata la incorporació a la Universitat en els terminis 
establerts, o quan puga produir-se una situació de precarietat laboral 
amb la signatura del contracte, per estar impugnada en via administra-
tiva la proposta de provisió de la plaça i haja de renunciar la persona 
aspirant a un altre contracte vigent o beca incompatible. En qualsevol 
cas es resoldrà prèvia ponderació motivada dels interessos públics i el 
contingut de les al·legacions de la persona interessada.

Novena. Protecció de dades personals
Les dades personals que les persones concursants subministren 

mitjançant les instàncies s’incorporaran al fitxer automatitzat de con-
cursos del Servei de Recursos Humans (PDI), sota la responsabilitat 
de la Secretaria General de la Universitat de València, per a la gestió 
de les convocatòries per a proveir places de personal docent contractat 
i la gestió de recursos administratius contra les propostes de provisió 
d’aquestes places.

Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb les pre-
visions del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’apro-
va el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adop-
taran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat 
i la integritat de la informació. Els drets d’accés, de rectificació, de 
cancel·lació i d’oposició podran exercitar-se davant el Servei de Recur-
sos Humans (PDI) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 
46071 València).

Deu. Recursos 
Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, 

les persones interessades podran interposar el recurs potestatiu de repo-
sició davant el rector, en el termini d’un mes, o bé directament el recurs 
contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos. 
Ambdós terminis es computaran des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 30 de desembre de 2010.– El rector: Esteban Jesús Mor-
cillo Sánchez.

La puntuación obtenida en esta segunda fase determinará la propuesta 
de provisión de la plaza.

7.3 Resolución del concurso 
7.3.1 La propuesta de provisión de la plaza se publicará en el tablón 

de anuncios del centro al que se encuentre adscrita la comisión de selec-
ción, en el plazo máximo de tres meses contados desde el día siguiente al 
de la finalización del plazo para la presentación de instancias. 

La propuesta, la motivación de los resultados de la primera fase y las 
puntuaciones obtenidas por las personas concursantes en cada apartado 
general y en cada subapartado del baremo estarán expuestas en el tablón 
de anuncios durante el plazo establecido para la interposición de recur-
sos. Esta publicación sustituirá a la notificación individual a las personas 
interesadas y tendrá los mismos efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.5.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

7.3.2 Contra la propuesta de la comisión se podrá interponer un recur-
so de alzada ante el rector en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la propuesta. 

Octava. Firma del contrato
8.1 La firma del contrato por parte de la persona seleccionada se 

producirá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación que, a estos efectos, remitirá los servicios 
administrativos correspondientes.

8.2 Cuando, por causa no imputable a la administración, no se pro-
duzca la firma del contrato por la persona candidata más valorada por la 
comisión de selección en los plazos establecidos en el apartado anterior, 
o la persona candidata renuncie a la plaza o escoja otro contrato o nom-
bramiento incompatible, se contratará a la siguiente persona concursante 
por orden de puntuación, siempre que ésta llegue a la puntuación míni-
ma que, en su caso, sea exigida por el baremo.

8.3 No obstante lo establecido en los párrafos anteriores y con carác-
ter extraordinario, el Rectorado, a petición de la persona interesada, 
podrá suspender el plazo para la firma del contrato cuando por motivos 
de fuerza mayor o caso fortuito, sea imposible o extraordinariamente 
dificultoso al candidato o candidata la incorporación a la Universitat en 
los plazos establecidos, o cuando pueda producirse una situación de pre-
cariedad laboral con la firma del contrato, por estar impugnada en vía 
administrativa la propuesta de provisión de la plaza y tenga que renun-
ciar la persona aspirante a otro contrato vigente o beca incompatible. En 
cualquier caso se resolverá previa ponderación motivada de los intereses 
públicos y el contenido de las alegaciones de la persona interesada.

Novena. Protección de datos personales
Los datos personales que las personas concursantes suministren 

mediante las instancias se incorporarán al fichero automatizado de con-
cursos del Servei de Recursos Humans (PDI), bajo la responsabilidad 
de la Secretaria General de la Universitat de València, para la gestión de 
las convocatorias para proveer plazas de personal docente contratado y 
la gestión de recursos administrativos contra las propuestas de provisión 
de estas plazas.

Los datos de carácter personal serán tratados de acuerdo con las 
previsiones del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se 
adoptarán las medidas de seguridad necesarias por garantizar la confi-
dencialidad y la integridad de la información. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Servei 
de Recursos Humans (PDI) de la Universitat de València (av. Blasco 
Ibáñez, 13, 46071 València).

Diez. Recursos
Contra esta convocatoria, que agota la vía administrativa, las perso-

nas interesadas podrán interponer el recurso potestativo de reposición 
ante el rector, en el plazo de un mes, o bien directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses. 
Ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 30 de diciembre de 2010. – El rector: Esteban Jesús Mor-
cillo Sánchez.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



�
��������

�
Plaça número: 822 Categoria: Professorat Contractat Doctor Dedicació: T.C.
Àrea: Filologia Alemanya 320
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya 155
Centre: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 6
Centre adscripció plaça: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 6
Característiques plaça: Perfil docent i investigador: "Literatura alemanya del segle XIX". Requisit específic: Coneixement de valencià a

nivell C1 (Suficiència).

Comissió titular:
Vocal 1º : Ana Monleón Domínguez T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Ricardo Hernández Pérez T.U. Universitat de València
Vocal 3º: Jordi Jané Carbó C.U. Universitat Rovira i Virgili
Vocal 4º: Berta Raposo Fernández T.U. Universitat de València
Vocal 5º: Ana Rosa Calero Valera T.U. Universitat de València

Comissió Suplent:
Vocal 1ºsuplent: José Antonio Calañas Continente T.U. Universitat de València
Vocal 2ºsuplent: Amparo Ricós Vidal T.U. Universitat de València
Vocal 3ºsuplent: Manuel Maldonado Alemán T.U. Universidad de Sevilla
Vocal 4ºsuplent: Brigitte Jirku T.U. Universitat de València
Vocal 5ºsuplent: Isabel Gutiérrez Koster T.U. Universitat de València

�
�
�
Plaça número: 4807 Categoria: Professorat Contractat Doctor Dedicació: T.C.
Àrea: Filologia Italiana 350
Departament: Filologia Francesa i Italiana 160
Centre: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 6
Centre adscripció plaça: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 6
Característiques plaça: Perfil investigador: "Poesia italiana i música"

Comissió titular:
Vocal 1º : Ana Monleón Domínguez T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Ricardo Hernández Pérez T.U. Universitat de València
Vocal 3º: Paolo Silvestri T.U. Universidad de Sevilla
Vocal 4º: Cesárea Calvo Rigual C.U. Universitat de València
Vocal 5º: Gabriella Cavagnin Capoggiani T.U. Universitat de Barcelona

Comissió Suplent:
Vocal 1ºsuplent: José Antonio Calañas Continente T.U. Universitat de València
Vocal 2ºsuplent: Amparo Ricós Vidal T.U. Universitat de València
Vocal 3ºsuplent: Carmen González Royo T.E.U. Doctora Universitat d'Alacant
Vocal 4ºsuplent: Juan Carlos de Miguel y Canuto T.U. Universitat de València
Vocal 5ºsuplent: Margarita Borreguero Zuloaga T.U. Universidad Complutense de Madrid

�
�
�
Plaça número: 5057 Categoria: Professorat Contractat Doctor Dedicació: T.C.
Àrea: Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial 75
Departament: Informàtica 240
Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 33
Centre adscripció plaça: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 33
Característiques plaça: Perfil docent: "Enginyeria del software I del Grau en Informàtica". Perfil investigador: "Aplicacions

distribuïdes". Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Comissió titular:
Vocal 1º : Sonia Loras Giménez T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Silvia Casans Berga T.U. Universitat de València
Vocal 3º: José Enrique Román Moltó T.U. Universitat Politècnica de València
Vocal 4º: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de València
Vocal 5º: Marcos Fernández Marín T.U. Universitat de València

Comissió Suplent:
Vocal 1ºsuplent: Inmaculada Coma Tatay T.E.U. Doctora Universitat de València
Vocal 2ºsuplent: Maria Elena Díaz Fernández T.U. Universitat de València
Vocal 3ºsuplent: Jesús Peinado Pinilla T.U. Universitat Politècnica de València
Vocal 4ºsuplent: Mª Roser Benavent García T.U. Universitat de València
Vocal 5ºsuplent: Juan José Martínez Durá T.U. Universitat de València
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Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj
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Plaça número: 5283 Categoria: Professorat Contractat Doctor Dedicació: T.C.
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública 615
Departament: Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal 265
Centre: Facultat de Farmàcia 10
Centre adscripció plaça: Facultat de Farmàcia 10
Característiques plaça: Perfil investigador: "Epidemiologia Genòmica Humana". Requisits específics: Coneixement de valencià a

nivell C1 (Suficiència). Llicenciatura en Farmàcia.

Comissió titular:
Vocal 1º : Mª Teresa Barber Sanchis T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Juan Carlos Moltó Cortés T.U. Universitat de València
Vocal 3º: Adolfo Figueiras Guzmán T.U. Universidad de Santiago de Compostela
Vocal 4º: Dolores Corella Piquer C.U Universitat de València
Vocal 5º: José Ignacio González Arraez T.U. Universitat de València

Comissió Suplent:
Vocal 1ºsuplent: Isabel Arrillaga Mateos T.U. Universitat de València
Vocal 2ºsuplent: Yolanda Martín Biosca T.U. Universitat de València
Vocal 3ºsuplent: Joan Doménech Fernández Ballart T.U. Universitat Rovira i Virgili
Vocal 4ºsuplent: Carmen Saiz Sánchez T.U. Universitat de València
Vocal 5ºsuplent: Salvador Ruiz de la Fuente Tirado T.U. Universitat de València
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Plaça número: 5659 Categoria: Professorat Contractat Doctor Dedicació: T.C.
Àrea: Treball Social i Serveis Socials 813
Departament: Treball Social i Serveis Socials 350
Centre: Facultat de Ciències Socials 31
Centre adscripció plaça: Facultat de Ciències Socials 31
Característiques plaça: Perfil docente: "Política Social"

Comissió titular:
Vocal 1º : Mª Teresa Yeves Bou T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Federico Tarazona Llácer T.U. Universitat de València
Vocal 3º: María José Lacalzada de Mateo Contractada Doctora Universidad de Zaragoza
Vocal 4º: Luís Vila López T.U. Universitat de València
Vocal 5º: Rafael Aliena Miralles T.U. Universitat de València

Comissió Suplent:
Vocal 1ºsuplent: Constanza Calatayud Miñana T.U. Universitat de València
Vocal 2ºsuplent: Juan Antonio Altés Tàrrega T.U. Universitat de València
Vocal 3ºsuplent: Yolanda de la Fuente Robles C.E.U. Universidad de Jaén
Vocal 4ºsuplent: José Vicente Pérez Cosín T.E.U. Doctor Universitat de València
Vocal 5ºsuplent: Susana Sánchez Flores T.E.U. Doctora Universitat de València
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MigrationConfirmed set by frj
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MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj
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Plaza número: 822 Categoría: Profesorado Contratado Doctor Dedicación: T.C.
Área: Filología Alemana 320
Departamento: Filología Inglesa y Alemana 155
Centro: Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 6
Centro adscripción plaza: Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 6
Características plaza: Perfil docente e investigador: "Literatura alemana del siglo XIX". Requisito específico: Conocimiento de

valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Comisión titular:
Vocal 1º : Ana Monleón Domínguez T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Ricardo Hernández Pérez T.U. Universitat de València
Vocal 3º: Jordi Jané Carbó C.U. Universitat Rovira i Virgili
Vocal 4º: Berta Raposo Fernández T.U. Universitat de València
Vocal 5º: Ana Rosa Calero Valera T.U. Universitat de València

Comisión Suplente:
Vocal 1º suplente: José Antonio Calañas Continente T.U. Universitat de València
Vocal 2º suplente: Amparo Ricós Vidal T.U. Universitat de València
Vocal 3º suplente: Manuel Maldonado Alemán T.U. Universidad de Sevilla
Vocal 4º suplente: Brigitte Jirku T.U. Universitat de València
Vocal 5º suplente: Isabel Gutiérrez Koster T.U. Universitat de València
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Plaza número: 4807 Categoría: Profesorado Contratado Doctor Dedicación: T.C.
Área: Filología Italiana 350
Departamento: Filología Francesa e Italiana 160
Centro: Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 6
Centro adscripción plaza: Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 6
Características plaza: Perfil investigador: "Poesía italiana y música"

Comisión titular:
Vocal 1º : Ana Monleón Domínguez T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Ricardo Hernández Pérez T.U. Universitat de València
Vocal 3º: Paolo Silvestri T.U. Universidad de Sevilla
Vocal 4º: Cesárea Calvo Rigual C.U. Universitat de València
Vocal 5º: Gabriella Cavagnin Capoggiani T.U. Universitat de Barcelona

Comisión Suplente:
Vocal 1º suplente: José Antonio Calañas Continente T.U. Universitat de València
Vocal 2º suplente: Amparo Ricós Vidal T.U. Universitat de València
Vocal 3º suplente: Carmen González Royo T.E.U. Doctora Universitat d'Alacant
Vocal 4º suplente: Juan Carlos de Miguel y Canuto T.U. Universitat de València
Vocal 5º suplente: Margarita Borreguero Zuloaga T.U. Universidad Complutense de Madrid
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Plaza número: 5057 Categoría: Profesorado Contratado Doctor Dedicación: T.C.
Área: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 75
Departamento: Informática 240
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 33
Centro adscripción plaza: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 33
Características plaza: Perfil docente: "Ingeniería del software I del Grado en Informática". Perfil investigador: "Aplicaciones

distribuidas". Requisito específico: "Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Comisión titular:
Vocal 1º : Sonia Loras Giménez T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Silvia Casans Berga T.U. Universitat de València
Vocal 3º: José Enrique Román Moltó T.U. Universitat Politècnica de València
Vocal 4º: Francesc Josep Ferri Rabasa C.U. Universitat de València
Vocal 5º: Marcos Fernández Marín T.U. Universitat de València

Comisión Suplente:
Vocal 1º suplente: Inmaculada Coma Tatay T.E.U. Doctora Universitat de València
Vocal 2º suplente: Maria Elena Díaz Fernández T.U. Universitat de València
Vocal 3º suplente: Jesús Peinado Pinilla T.U. Universitat Politècnica de València
Vocal 4º suplente: Mª Roser Benavent García T.U. Universitat de València
Vocal 5º suplente: Juan José Martínez Durá T.U. Universitat de València
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Plaza número: 5283 Categoría: Profesorado Contratado Doctor Dedicación: T.C.
Área: Medicina Preventiva y Salud Pública 615
Departamento: Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal 265
Centro: Facultad de Farmacia 10
Centro adscripción plaza: Facultad de Farmacia 10
Características plaza: Perfil investigador: "Epidemiología Genómica Humana". Requisitos específicos: Conocimiento de valenciano

a nivel C1 (Suficiencia). Licenciatura en Farmacia.

Comisión titular:
Vocal 1º : Mª Teresa Barber Sanchis T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Juan Carlos Moltó Cortés T.U. Universitat de València
Vocal 3º: Adolfo Figueiras Guzmán T.U. Universidad de Santiago de Compostela
Vocal 4º: Dolores Corella Piquer C.U Universitat de València
Vocal 5º: José Ignacio González Arraez T.U. Universitat de València

Comisión Suplente:
Vocal 1º suplente: Isabel Arrillaga Mateos T.U. Universitat de València
Vocal 2º suplente: Yolanda Martín Biosca T.U. Universitat de València
Vocal 3º suplente: Joan Doménech Fernández Ballart T.U. Universitat Rovira i Virgili
Vocal 4º suplente: Carmen Saiz Sánchez T.U. Universitat de València
Vocal 5º suplente: Salvador Ruiz de la Fuente Tirado T.U. Universitat de València

�
�
�
Plaza número: 5659 Categoría: Profesorado Contratado Doctor Dedicación: T.C.
Área: Trabajo Social y Servicios Sociales 813
Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales 350
Centro: Facultad de Ciencias Sociales 31
Centro adscripción plaza: Facultad de Ciencias Sociales 31
Características plaza: Perfil docent: "Política Social"

Comisión titular:
Vocal 1º : Mª Teresa Yeves Bou T.U. Universitat de València
Vocal 2º: Federico Tarazona Llácer T.U. Universitat de València
Vocal 3º: María José Lacalzada de Mateo Contratada Doctora Universidad de Zaragoza
Vocal 4º: Luís Vila López T.U. Universitat de València
Vocal 5º: Rafael Aliena Miralles T.U. Universitat de València

Comisión Suplente:
Vocal 1º suplente: Constanza Calatayud Miñana T.U. Universitat de València
Vocal 2º suplente: Juan Antonio Altés Tàrrega T.U. Universitat de València
Vocal 3º suplente: Yolanda de la Fuente Robles C.E.U. Universidad de Jaén
Vocal 4º suplente: José Vicente Pérez Cosín T.E.U. Doctor Universitat de València
Vocal 5º suplente: Susana Sánchez Flores T.E.U. Doctora Universitat de València
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