CONVOCA
ATÒRIA DE CONCURS URGENT
U
PE
ER A LA CO
ONTRACTAC
CIÓ PROVISSIONAL DE PROFESSOR
RAT
ASSOCIA
AT
Depaartament de Geografia
D’acord ambb el que dispoosa l’article 34
4 del Reglam
ment de selecció de Personaal Docent i Innvestigador de
d la Universittat de
València, approvat per acoord del Conssell de Goverrn de data 27
7 de maig dee 2003 i poosteriors modificacions i prèvia
p
autorització ddel Rectorat, el
e Departamen
nt de Geograffia, ha acordaat convocar un
n concurs urgeent per a la co
obertura provissional
de la/les plaçça/places que s’especifiquen
s
n a continuaciió:
Plaça/ces nº:
Nº de places: 1
Dedicació: 3 + 3 horees
Curs: 2016-2017
97822
Categorria:
Proffessor/a associa
at/ada
Àrea:
Geoggrafia Humana
Departaament:
Geoggrafia
Facultaat:
FAC
CULTAT DE GEOGRAFIA
G
I HISTÒRIA
Incidèències de com
mençament de curs. Requisiits específics: Grau en Geo
ografia i Meddi Ambient/Lliicenciatura en
n
Geogrrafia. Altres indicacions: Con
ntractació fins al 31 de juliol de 2017. Hora
ari de matí i veesprada.

El concurs ess regeix per lees següents
BASES
1.- Requisitss
1.1.- Generaals
1.1.1.- Tenir complerts 16 anys i no sup
perar l’edat mààxima de jubillació forçosa.
1.1.2.- Les ppersones estrangeres no comunitàries i les que no puguen ser incloses
i
en l ’àmbit d’apliicació dels traactats
internacionalls celebrats peer la Unió Eurropea i ratificaats per Espanya, hauran de disposar del permís de ressidència i de trreball
abans de la fo
formalització dels
d correspon
nents contractees.
1.1.3.- No paatir malaltia ni
n defecte físiic o psíquic qque impediscaa l'acomplimen
nt de les funccions correspo
onents a les places
p
convocades.
1.1.4.- No haaver estat sepaarat/da, mitjan
nçant expediennt disciplinari, del servei dee qualsevol dee les administrracions públiqques o
dels òrgans cconstitucionalls o estatutariss de les Comuunitats Autòno
omes, ni estarr inhabilitat/daa per a l’exerccici d'ocupaciions o
càrrecs públiics o per a l'aaccés al cos o escala funcioonarial. Les persones aspiraants que no tiinguen la nacionalitat espaanyola
hauran d’acreditar igualmeent no trobar--se inhabilitat//da o en situacció equivalentt, ni estar sotm
mesos/es a san
nció disciplinàària o
blica.
equivalent quue impedisca, dins el seu Esstat, l’accés a la funció púb
1.1.5.- Estarr en possessióó de la titulació superior que habilite per a impartiir la docènciaa. Les titulaccions universiitàries
estrangeres hhauran de estaar degudamentt homologadess, o si escau, disposar
d
de la resolució d’eq
equivalència co
orresponent.
1.1.6.- Serà requisit per a concursar ell coneixementt, degudamen
nt acreditat, dee qualsevol dee les dues lleengües oficials a la
Universitat dde València.
El coneixem
ment de valenncià es podrà acreditar mittjançant el ceertificat de co
oneixement ddel nivell C1 de valencià de la
Universitat dde València o equivalent, segons l'acordd del Conselll de Govern 189/2009,
1
de 3 de novemb
bre de 2009, sobre
equivalències entre certificcats de coneix
xements de vaalencià.
El coneixem
ment de castelllà es podrà accreditar mitjannçant el certificat de coneixement del nnivell C1 d’esspanyol del Centre
C
d’Idiomes dee la Universitaat de Valènciaa, del Diplomaa d’espanyol com
c
a Llenguaa Estrangera ((Instituto Cerv
vantes), de l’E
Escola
Oficial d’Idiiomes o equivalents. A més,
m
s’entendrrà que acreditten el coneix
xement d’espaanyol en el nivell
n
C1, aquuelles
persones quee aporten un tíítol de grau un
niversitari o eqquivalent bé de
d l’Estat espaanyol, bé de qu
qualsevol estatt on l’espanyool siga
llengua oficiaal.
1.2.- Específfics
1.2.1.- Acredditar estar exeercint fora dee l'àmbit acaddèmic universsitari, com a especialista
e
dde reconegudaa competènciaa, una
activitat remuunerada laborral, profession
nal o a l'Adminnistració Públlica, per a la qual capacite eel títol acadèm
mic que posseïsca la

persona interessada. L'activitat s'haurà d'haver exercit durant un mínim de tres anys dins dels cinc immediatament anteriors a
la finalització del termini de presentació d'instàncies.
1.2.2.- Per presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement de valencià, s’haurà d’acreditar el coneixement de
la llengua pròpia de la Universitat de València corresponent al nivell mitjà (nivell C1. Suficiència). A aquest efecte,
s’aplicaran les equivalències establertes en l’acord 189/2009, aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009.
Per a presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement d’una determinada llengua estrangera, serà necessari
acreditar el coneixement de la mateixa, aportant el certificat de coneixement del nivell B2.
1.2.3.- Caldrà estar en possessió de la titulació superior específica que s’indica com a requisit en la descripció de la/les
plaça/places. Les titulacions universitàries estrangeres hauran d’estar degudament homologades.
1.2.4.- Excepcionalment, en les convocatòries de places de professorat associat es podrà exigir el requisit de desenvolupar
una activitat professional concreta, sempre que es faça constar en la descripció de la plaça.
1.2.5.- El compliment dels requisits no pot ser posterior a la data d’acabament de la presentació de sol·licituds.
2.- Presentació de sol·licituds
2.1.- El termini de presentació de sol·licituds és de cinc dies comptadors des de l’endemà al de la publicació de la
convocatòria en el Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/.
2.2.- S’haurà d’utilitzar el model d’instància-curriculum que s’inclou en l’Annex I d’aquesta convocatòria, a la que
s’adjuntarà una fotocòpia del DNI o passaport, fotocòpia del títol acadèmic que habilite per a impartir la docència o del que
s’especifique com a requisit en la descripció de la plaça, fotocòpia de la documentació acreditativa dels requisits específics i
dels mèrits al·legats, així com una declaració jurada de l’interessat referent a que reuneix la resta de requisits generals per a la
contractació. En el cas de títols estrangers, haurà d’adjuntar-se fotocòpia de la resolució d’homologació del Ministeri
d’Educació Cultura i Esport.
2.3.- Els requisits i els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de
presentació d’instàncies no seran presos en consideració per a la resolució del concurs.
2.4.- Les instàncies es presentaran preferentment al registre de la Secretaria de la FACULTAT DE GEOGRAFIA I
HISTÒRIA sense perjudici dels mitjans previstos per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3.- Resolució del concurs
3.1.- El concurs serà resolt, motivadament, per la junta permanent del departament tenint en compte el barem de selecció de
del professorat contractat en la categoria de professorat associat publicat a la pàgina web del Centre (aprovat pel consell de
govern de 26 de maig de 2015 ACGUV 92/2015)
3.2.- La proposta de provisió de les places i les puntuacions obtingudes per les persones concursants en cada apartat general,
subapartat i item es farà pública en el Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
i amb caràcter informatiu en la pàgina web de la FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA establint el vincle amb el
tauler .
Aquestes publicacions romandran exposades en el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València durant el termini
establert per a la interposició dels recursos i substituirà la notificació personal als interessats i produirà els mateixos efectes,
d’acord amb el que disposa l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
4.- Recursos
Contra la proposta de provisió de la junta permanent es podrà interposar una reclamació davant el rector, en el termini d’un
mes, des del dia següent a la seua publicació en el Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat de València.
València, ........de..........................de .....................

Signatura Director /a
Departament de Geografia

ANNEX
XI
INSTÀN
NCIA CUR
RRICULUM
M ACADÈ
ÈMIC (CON
NCURS UR
RGENT)
PROFES
SSORAT ASSOCIAT

1. DADE
ES DE LA PLAÇA
Cattegoria: Profeessor/a associiat/ada
Plaçça/ces núm.: 9782

Nº de places: 1

Dediicació: 3 + 3 hores
h

Àreea de coneixem
ment: Geograffia Humana
Dep
partament : Geeografia
Cen
ntre: FACUL
LTAT DE GEO
OGRAFIA I HISTÒRIA
H

2. DAD
DES PERSO
ONALS
Cog
gnoms:
Nom:
Naccionalitat:

DNI:

Llo
oc de naixem
ment:
Pro
ovíncia:

Data:

Adreça:
Pob
blació:
Cod
di postal:

Província:
E-mail:

Telèfon:

AUTORITZE
E la utilitzacióó de l’adreça electrònica
e
coom a mitjà pref
eferent de notif
ificació (Sí/Noo):
_____________________, a ______ d __
____________
____ de 20___
____
(Signatura)
Núm. de pàggines (inclosa aquesta):

RECT
TORAT DE L
LA UNIVER
RSITAT DE VALÈNCIA
V
*

Les seues daddes personals podrran quedar inclosses en el fitxer auutomatitzat de la Universitat
U
de Va
alència, la qual ess compromet a no
o utilitzar-les per a un ús
diferent d'aquell per al qual hann sigut sol·licitad
des, d'acord en laa Llei Orgànica 15/1999 de prote
ecció de dades. PPot exercir, per escrit,
e
els drets d'accés,
d
ns-PDI d'aquesta Universitat.
rectificació, canncel·lació i, si procedeix, d'oposició en el Servei de Recursos Human

3.- CURRICULUM ACADÈMIC PROFESSORAT ASSOCIAT
‐ La presentació del currículum es farà necessàriament mitjançant aquest model.
‐ El currículum ha de recollir la relació exhaustiva de tots els mèrits la valoració dels quals sol·liciteu, classificats d’acord amb
l’estructura d’aquest model. A més, respecte de cada mèrit, serà necessari especificar la informació ressenyada en cada ítem del
model de currículum.
‐ Els documents acreditatius dels mèrits al.legats s’hauran d’annexar seguint l’ordre de paginació de la relació de mèrits.
‐ Cada contribució només ha de figurar una vegada.

Nom i Cognoms:

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 EXPEDIENT
a)

b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)

b)

c)
d)

e)

a)
b)

Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura.
Nota mitjana:
Títol:
Universitat:
Premi extraordinari o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura:
Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura:
Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura:
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS
Títols de Doctor:
Universitat:
Premi nacional de doctorat:
Menció Europea/Internacional al títol de Doctor:
Títols oficials de màster:
Universitat:
Títols oficials de diplomatura:
Universitat:
Títols oficials de grau o llicenciatura:
Universitat:
Títols postgraus propis:
Universitat:
Títols de segon cicle i especialitzacions:
Universitat:
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
Docència en títols oficials:
Any i dades d’inici i acabament:
Categoria professional i dedicació:
Crèdits impartits:
Assignatura:
Departament i Universitat:
Docència en títols propis:
Any i dades d’inici i acabament:
Categoria professional i dedicació:
Crèdits impartits:
Assignatura:
Departament i Universitat:
Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària,
etc.:
Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials:
Any i dades d’inici i acabament:
Dedicació:
Assignatura:
Departament i Universitat:
Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars:
Any i dades d’inici i acabament:
Empresa o institució:
1.4 FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA
Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent:
Projecte:
Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats:
Curs i núm. hores:
Universitat:

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.
Pàg.
Pàg.
Documentació
acreditativa en
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.

Pàg.
Pàg.

Pàg.

Documentació
acreditativa en
Pàg.
Pàg.

2.- INVESTIGACIÓ
2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva:
Programa:
Organisme que concedeix:
Dades d’inici i acabament:
Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva:
Programa:
Organisme que concedeix:
Dades d’inici i acabament:
Contractes d’investigació amb universitats i centres públics:
Títol de projecte:
Entitat convocant/finançadora:
Dades d’inici i acabament:
Investigador principal:
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA
Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals: (Clau: R = revista indexada, I = revista
internacional no indexada, N = revista nacional no indexada, A = altres)
Clau:
Títol:
Autors/es (per ordre de signatura):
Editorial i referència publicació:
Pàgines i any:
Indicis de qualitat:
Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques):
(Clau: L = llibre d’investigació amb ISBN, C = capítol de llibre d’investigació amb ISBN; A = altres)
Clau:
Títol:
Autors/es (per ordre de signatura):
Editorial i Referència publicació:
Pàgines i Any:
Indicis de qualitat:
Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals:
Títol del projecte:
Entitat convocant/finançadora
Dades d’inici i acabament:
Membre
de
Projectes
I+D
obtinguts
en
convocatòries
públiques
competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals:
Títol del projecte:
Entitat convocant/finançadora:
Dades d’inici i acabament:
Investigador principal:
Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes
I+D:
Aportacions a Congressos nacionals/internacionals:
Nacionals:
Internacionals:
Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps
computable: màxim 24 mesos.
Dades d’inici i acabament:
Centre de destinació:
Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació:
Direcció de tesis doctorals:
Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques:
Premi i any:
Organisme concedent:

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.

Pàg.

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.

Pàg.

Pàg.

Pàg.
Pàg.
Pàg.

Pàg.
Pàg.
Pàg.

3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FÒRA DE L’ÀMBIT UNIVERSITARI

a)

Activitat:
Dades d’inici i acabament:
Empresa/Entitat:

Documentació
acreditativa en
Pàg.

4.- ALTRES MÈRITS
4.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a)

Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres: (Només es valorarà el nivell més alt de cada idioma)
Idioma:
Nivell i organisme acreditatiu:

b)

Elaboració de material docent:
Material amb ISBN:
Material sense ISBN:
Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos,
conferències, etc.):
Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària:
Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària:
Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors:
Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats:
Premis no inclosos en altres apartats:
Participació en tasques de coordinació docent:
4.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
a)
b)
c)
d)
e)

Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles,
cursos, conferències, etc.):
Organització de congressos científics:
Assistència a congressos científics:
Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats:
Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats:

f)
g)
h)

Beques de col·laboració:
Altres beques d’investigació:
Col·laboració en tasques d’investigació:
4.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES

a)
b)
c)
d)

Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió:
Participació en òrgans de representació universitària:
Acreditació a Ajudant Doctor i Contractat Doctor:
Altres mèrits no valorats en cap altre apartat:

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Documentació
acreditativa en
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Documentació
acreditativa en
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant:
a)

Nivell i organisme acreditatitu:

Documentació
acreditativa en
Pàg.

6.- MÈRIT PREFERENT

a)

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.
(la valoració d’aquest mèrit exclou la de les acreditacions a figures contractuals prevista en “Altres
Mèrits”)

Documentació
acreditativa en
Pàg.

