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

CONCURS Nº 1

Curs: 2021 - 2022

Convocat per resolució de data: 2 de juny de 2021 (DOGV 08.06.2021)
Plaça/ces: 6479
Categoria plaça/ces: Professorat Contractat Doctor Nº de places: 1
Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Facultat/Escola: Facultat de Magisteri
Centre d’adscripció plaça: Facultat de Magisteri
Perfil docent: «Didàctica de les ciències: medi ambient, biodiversitat i salut». Perfil investigador: «Formació del professorat per a l'ensenyament
de les ciències per indagació. Educació per a la sostenibilitat. Didàctica de l'entomologia.». Requisits específics: Coneixement de valencià (nivell
C1). Coneixement d'anglès (nivell C1). Grau/Llicenciatura en Biologia.

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 20 de setembre de 2021. a las 10:00 hores, en l’Aula P109 de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.
En l’acte de presentació de candidates i candidats, les persones interessades lliuraran al president o presidenta de la comissió la instànciacurrículum (annex IV) junt a la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i cinc còpies del programa que es proposen desenvolupar. La
comissió sortejarà l’ordre d’intervenció de les persones participants i els temes que cadascuna podrà triar-hi. Tot seguit, convocarà la
realització de la prova, que haurà de celebrar-se dos dies naturals després de l’acte de presentació. Amb anterioritat a l’acte de presentació
de candidats i candidates, la comissió farà públics els criteris de valoració de la primera fase.

València, 30 de juliol de 2021
Signatura: La Presidència de la Comissió
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