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Publicació tauler d’anuncis de la Universitat de València
Convocatòria a l’acte de presentació
MODALITAT SEMIPRESENCIAL

CONCURS Nº 1

Curs: 2021 - 2022

Convocat per resolució de data: 2 de juny de 2021 (DOGV 08.06.2021)
Plaça/ces: 5671
Categoria plaça/ces: Professorat Contractat Doctor Nº de places: 1
Àrea de coneixement: Filosofia
Departament: Filosofia
Facultat/Escola: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Centre d’adscripció plaça: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Perfil docent: «Història de la filosofia moderna II». Perfil investigador: «Filosofia clàssica alemanya». Requisit específic: Coneixement de valencià
(nivell C1).

Es convoca a les persones candidates admeses al concurs de referència, que apareixen en el llistat definitiu publicat pel Vicerectorat
d’Ordenació Acadèmica i Professorat en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València i amb caràcter informatiu en la pàgina web del
Servei de Recursos Humans PDI, a l’acte de presentació que tindrà lloc el 24 de Setembre de 2021 a les 9.30 hores, en la Sala de Juntes
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, al qual podran accedir mitjançant el següent enllaç:
https://eu.bbcollab.com/guest/7f3fe5d866c340178ec543ddd154fcb9
El termini per a presentar la documentació prevista reglamentàriament per les persones candidates admeses en l’acte de presentació,
finalitza tres dies hàbils abans de l’ acte de presentació que serà el dia 24 de Setembre de 2021 a les 9.30 hores.
El procediment per adjuntar la documentació (el termini de presentació de la qual finalitza 3 dies hàbils abans de la celebració de l'acte de
presentació), està recollit en la «Guia per a les persones candidates de concursos de Contractat Doctor», publicada a la pàgina web del Servei
de Recursos Humans PDI: https://ir.uv.es/9an1fLZ
En cas de la modalitat telemàtica, es presentarà únicament una còpia del programa que es proposen desenvolupar, a més dels documents
acreditatius dels mèrits al·legats en la seua instància-currículum.
En l'acte de presentació, que començarà amb la lectura dels criteris de valoració adoptats per la comissió, es formalitzarà la recepció de
la documentació presentada pels candidats, sortejarà l'ordre d'intervenció de les persones candidates i els temes que cadascuna podrà
triar-hi. Finalment, s'indicarà l'enllaç per a la videoconferència grupal en sessió pública assenyalant la data i hora de començament de la
prova.
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