PROFESSORAT CONTRACTAT DE CARÀCTER TEMPORAL
Nº Plaça/ces: 4549c
Categoria places : PROFESSORAT ASSOCIAT
Concurs nº: 12 Curs: 2021/2022 DOGV: 15/10/2021
Àrea de coneixement: Filologia Francesa

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Departament: Filologia Francesa i Italiana
Facultat/Escola: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

President/a:
Gemma Lluch Crespo

A València, el dia 23 de novembre de .2021

Representants del Centre:

Una vegada aplicat el barem als mèrits acreditats per cadascuna de les persones
admeses, la Comissió de Selecció ressenyada al marge, fa pública al tauler
la següent proposta de provisió amb les
puntuacions per ordre de prelació per a la seua contractació, així com el
desglossament de la puntuació obtinguda en cada apartat general, subapartat i item
del barem (ANNEXOS I i II):

José Antonio Calañas Continente
Ferran Grau Codina
Representants de l'àrea de coneixement:
Ignacio Ramos Gay

Contra aquesta proposta es pot interposar recurs d'alçada davant la rectora de
la Universitat de València, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà
d'aquesta publicació. El recurs podrà presentar-se davant el/la President/a de la
Comissió de Selecció o directament davant la rectora.

María Julia Pinilla Martínez

PROPOSTA DE PROVISIÓ
Candidats proposats per ordre de prelació

1
2

Puntuació

Rita Rodríguez Varela
Xavier Guijarro Mas

48,7
27,15

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Signatura president/a

Signatura secretari/a

Signatura president/a

TOTAL SUMA APARTATS:

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
6.- MÈRIT PREFERENT

4.3 Mèrits de gestió i altres

4.1 Altres mèrits de formació i docència

3.UNIVERSITARI
4.- ALTRES MÈRITS

2.2 Activitat investigadora

2.- INVESTIGACIÓ

1.4 Formació docent universitària

1.3 Docència universitària

1.2 Altres títols universitaris

1.1 Expedient

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA

A (*) Puntuació abans de la normalització
D (*) Puntuació després de la normalització,

1,75

27,15

10

1,75

0,3

5,45

8,4

A (*)

2,65

D (*)

Guijarro Mas

0,28

16

16

D (*)

Signatura secretari/a

48,7

0,28

14

37,73

11,42
5,92
4,53
1,5

A (*)

Rodríguez Varela

(En cas de regularització de les puntuacions, per haver superat alguna de les persones concursants la puntuació màxima

A (*)

D (*)

Candidat/a
A (*)

D (*)

Candidat/a

A (*)

D (*)

Candidat/a

València, juntament amb la proposta de provisió.

PUNTUACIONS OBTINGUDES PELS CONCURSANTS EN CADA APARTAT GENERAL I EN CADA SUBAPARTAT DEL BAREM

Facultat/Escola: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Departament: Filologia Francesa i Italiana

Àrea de coneixement: Filologia Francesa

Concurs nº: 12 Curs: 2021/2022 DOGV: 15/10/2021

Categoria places : PROFESSORAT ASSOCIAT

Nº Plaça/ces: 4549c

ANNEX I

ANNEX II Categoria: PROFESSORAT ASSOCIAT
Nom i Cognoms: Xavier Guijarro Mas Nº Plaça/ Places: 4549c Curs: 2021/22
1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 Expedient
a)
b)
c)
d)

8,40

Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura.
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
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3

Títols de Doctor.
Premi nacional de doctorat.
Menció Europea/Internacional al títol de Doctor.
Títols oficials de màster.
Altres títols oficials de diplomatura.
Altres títols oficials de grau o llicenciatura.
Altres títols postgraus propis.
Títols de segon cicle i especialitzacions.

1,75
1
0,25

1.3 Docència universitària
a)
b)
c)
d)
e)

Docència en títols oficials.
Docència en títols propis.
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.
Tutor/a
o institució de pràctiques externes curriculars.

1.4 Formació docent universitària
a)
b)

0

0
0

Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva.
Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva.
Contractes laborals
amb universitats i centres públics.

2.2 Activitat investigadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

0

Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals.
Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques).
Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries /
autonòmiques / nacionals / internacionals.
Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries / autonòmiques / nacionals /
internacionals.
Actuacions
de
83 LOU com IP o membre de
projectes I+D.
Aportacions a Congressos nacionals/internacionals.
Estades oficials en altres Universitats o centres
Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació.
Direcció de tesis doctorals defensades.
Premis
atorgats per organismes o institucions científiques.

3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FÒRA DE
4.- ALTRES MÈRITS
4.1 Altres mèrits de formació i docència
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

UNIVERSITARI

Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres.
Elaboració de material docent.
Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, conferències, etc.).
Organització de congressos relacionats amb
docent universitària.
Assistència a congressos relacionats amb
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.
Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals.

4.2 Altres mèrits
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1,75
1,75

0

0

Participació en comissions
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.

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
6.- MÈRIT PREFERENT
a)

7
1,75

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.
Beques de col·laboració.
Altres beques
Col·laboració en tasques

4.3 Mèrits de gestió i altres
a)
b)
c)
d)

0,30
0,30

Per participar en projectes
educativa per a la millora docent.
Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats.

2.- INVESTIGACIÓ
2.1 Programes de formació i contractes
a)
b)
c)

5,45
5,45

Acreditació per a participar en els concursos

als cossos de funcionariat docent universitari.
TOTAL suma apartats:

10
27,15

2,65

ANNEX II Categoria: PROFESSORAT ASSOCIAT
Nom i Cognoms: Rita Rodríguez Varela Nº Plaça/ Places: 4549c Curs: 2021/22
1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 Expedient
a)
b)
c)
d)

11,42

Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura.
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
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4,53
2,75

Títols de Doctor.
Premi nacional de doctorat.
Menció Europea/Internacional al títol de Doctor.
Títols oficials de màster.
Altres títols oficials de diplomatura.
Altres títols oficials de grau o llicenciatura.
Altres títols postgraus propis.
Títols de segon cicle i especialitzacions.

0,03

Docència en títols oficials.
Docència en títols propis.
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.
Tutor/a
o institució de pràctiques externes curriculars.

1.4 Formació docent universitària
a)
b)

0

16
0

Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva.
Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva.
Contractes laborals
amb universitats i centres públics.

2.2 Activitat investigadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals.
Llibres/capítols llibre amb ISBN i/o DOI internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques).
Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries /
autonòmiques / nacionals / internacionals.
Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives universitàries / autonòmiques / nacionals /
internacionals.
Actuacions
de
83 LOU com IP o membre de
projectes I+D.
Aportacions a Congressos nacionals/internacionals.
Estades oficials en altres Universitats o centres
Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació.
Direcció de tesis doctorals defensades.
Premis
atorgats per organismes o institucions científiques.

3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FÒRA DE
4.- ALTRES MÈRITS
4.1 Altres mèrits de formació i docència
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

UNIVERSITARI

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

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.
Beques de col·laboració.
Altres beques
Col·laboració en tasques

0,80

14
0,28

0,28
0,23

0,05
0

Participació en comissions
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.

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
6.- MÈRIT PREFERENT
a)

1,30

0

4.3 Mèrits de gestió i altres
a)
b)
c)
d)

37,73
31,63
4

Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres.
Elaboració de material docent.
Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, conferències, etc.).
Organització de congressos relacionats amb
docent universitària.
Assistència a congressos relacionats amb
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.
Membre de tribunals de TFG, TFM i tesis doctorals.

4.2 Altres mèrits
a)

1,50
1,50

Per participar en projectes
educativa per a la millora docent.
Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats.

2.- INVESTIGACIÓ
2.1 Programes de formació i contractes
a)
b)
c)

4

1,75

1.3 Docència universitària
a)
b)
c)
d)
e)

5,92
5,92

Acreditació per a participar en els concursos

als cossos de funcionariat docent universitari.
TOTAL suma apartats:

7
48,70

16

