ANNEX I
14 FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA
Departament:

125

Infermeria

Àrea: 255 Infermeria
C.S. d'Albaida
Plaça/es:

3078

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Nº de places:

1

Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. Atenció Primària. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

C.S. de Russafa
Plaça/es:

3083

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Nº de places:

1

Departament de Salut Doctor Peset. Atenció Primària. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

C.S. Plaza Segovia
Plaça/es:

3084

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Nº de places:

1

Departament de Salut Doctor Peset. Atenció Primària. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Hospital Arnau de Vilanova
Plaça/es:

3058-3059

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Nº de places:

2

Nº de places:

1

Nº de places:

1

Nº de places:

2

Nº de places:

2

Sala Hospitalització. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Plaça/es: 3060
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Serveis Especials. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Hospital de Malva-rosa
Plaça/es:

3057

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Sala Hospitalització. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Hospital de Sagunt
Plaça/es:

3051-3052

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Sala Hospitalització. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Hospital Doctor Moliner
Plaça/es:

3080-3081

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Sala Hospitalització. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Hospital Francesc de Borja de Gandia
Plaça/es:

3068-3069

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Nº de places:

2

Nº de places:

2

Nº de places:

1

Sala Hospitalització. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Plaça/es: 3070-3071
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Serveis Especials. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

Hospital Lluís Alcanyís
Plaça/es: 3076
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial

Dedicació : T.P.

Serveis Especials. Requisit específic: Activitat professional com a Infermer/a.

ANNEX II
INSTÀNCIA CURRICULUM ACADÈMIC (CONCURS URGENT)
PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL

1. DADES DE LA PLAÇA
Categoria:
Plaça/ces núm.:

Nº de places:

Dedicació:

Àrea de coneixement:
Departament :
Centre:
Centre assistencial:

2. DADES PERSONALS
Cognoms:
Nom:
Nacionalitat:

DNI:

Lloc de naixement:
Província:

Data:

Adreça:
Població:
Codi postal:

Província:
E-mail:

Telèfon:

AUTORITZE la utilització de l’adreça electrònica com a mitjà preferent de notificació (Sí/No):
____________________, a ______ d _______________ de 20______

(Signatura)
Núm. de pàgines (inclosa aquesta):

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
*

Les seues dades personals podran quedar incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat de València, la qual es compromet a no utilitzar-les per a un ús
diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, d'acord en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Pot exercir, per escrit, els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i, si procedeix, d'oposició en el Servei de Recursos Humans-PDI d'aquesta Universitat.

3.- CURRICULUM ACADÈMIC PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL
- 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)

f)

a)
b)

Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura:
Nota mitjana:
Títol:
Universitat:
Premi extraordinari 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, llicenciatura o diplomatura:
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:
Col.laboració docent en institucions sanitàries:
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:

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.

Pàg.

Documentació
acreditativa en
Pàg.
Pàg.

Universitat:
1.5 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.

Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.
Pàg.

2.- INVESTIGACIÓ
2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva:
Programa:
Organisme que concedeix:
Dades d’inici i acabament:
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva:
Programa:
Organisme que concedeix:
Dades d’inici i acabament:
c)
Contractes d’investigació amb universitats i centres nacionals o internacionals de reconegut prestigi:
Títol de projecte:
Entitat convocant/finançadora:
Dades d’inici i acabament:
Investigador principal:
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA
a)

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

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.

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.

Pàg.

Documentació
acreditativa en
Pàg.

Pàg.

Pàg.

Pàg.

Pàg.
Pàg.

Pàg.

h)
i)
j)

a)

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:
2.3 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ

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)
i)

Beques de col·laboració:
Altres beques d’investigació:
Col·laboració en tasques d’investigació:
Altres mèrits no valorats en cap altre apartat

b)
c)
d)

Pàg.
Pàg.
Pàg.

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

3.- ACTIVIDAD PROFESSIONAL ASSISTENCIAL

a)

Lloc de treball:
Hospital/Centre de Salut:
Especialitat:
Data d’inici:
Data d’acabament:

Documentació
acreditativa en
Pàg.

4.- 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.

5.- 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.

ANNEX III

BAREM PER A LES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT ASSISTENCIAL DEL CONCERT ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I
LES INSTITUCIONS SANITÀRIES
1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA
1.1 EXPEDIENT
a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura: aprovat=1 punt; notable=2 punts;
excel·lent=3 punts; matrícula d’honor=4 punts
b) Premi extraordinari de grau, llicenciatura o diplomatura: 2 punts
c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura: 3 punts
d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura: 4 punts
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS
a) Títols de Doctor: 2 punts; cum laude=4 punts; premi extraordinari= 6 punts
b) Premi nacional de doctorat: 6 punts
c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: 6 punts
d) Títols oficials de màster: fins a 1punt/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi
extraordinari
e) Títols oficials de diplomatura: fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat
f) Títols oficials de grau, llicenciatura o diplomatura : fins a 1 punt/títol en funció de l’afinitat i premi
extraordinari
g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits
h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de
crèdits
1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
a) Docència en títols oficials: fins a 1 punt/any
b) Docència en títols propis: fins a 0,5 punts/any
c) Col·laboració docent en institucions sanitàries: fins a 0,9/any
d) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió
universitària, etc. ( 0,1 punts/hora)
e) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (0,2/curs)
f) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (0,1 punts/hora)
1.4 FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA
a) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (0,1 punts/any de
participació)
b) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (0,05 punts/hora)
1.5 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres
b) Acreditació a Contractat Doctor
c) Elaboració de material docent
d) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles,
cursos, conferències, etc.)
e) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
f) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
g) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors
h) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats
i) Premis no inclosos en altres apartats
j) Participació en tasques de coordinació docent

2.- INVESTIGACIÓ
2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva (2,5 punts/any)
b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva (4 punts/any)
c) Contractes d’investigació amb universitats i centres nacionals o internacionals de reconegut
prestigi (fins a 2 punts/any)
2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals: fins a 4 punts/article

Fins a 25 punts
Màxim 6 punts

Màxim 3 punts

Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 14 punts

Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt
Màxim 1 punt

Màxim 1 punt
Màxim 1
Màxim 0,5

Fins a 35 punts
Màxim 4 punts

Màxim 30 punts

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions
crítiques): fins a 8 punts/treball
c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals: fins a 2 punts/projecte
d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals: fins a 1 punt/projecte
e) Actuacions al empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres
projectes I+D
f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals
1
g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació
h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació
i) Direcció de tesis doctorals: 2 punts/tesi
j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques
2.1 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació
(articles, cursos, conferències, etc.): fins a 0,1 punts/activitat
b) Organització de congressos científics: fins a 0,2 punts/congrés
c) Assistència a congressos científics: fins a 0,1 punts/congrés
d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en
altres apartats: fins a 0,1 punts/curs
e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres
apartats: fins a 0,1 punts/curs
f) Beques de col·laboració : fins a 0,1 punts/any de beca
g) Altres beques d’investigació: fins a 0,1 punts/any de beca
h) Col·laboració en tasques d’investigació
i) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat

3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL ASSISTENCIAL

Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 5 punts
Màxim 4 punts
Màxim 2 punts
Màxim 1 punt

Màxim 0,2 punts
Màxim 0,1 punts

Fins a 35 punts

Fins a 3,5 punts/any de tasca assistencial en l’especialitat corresponent al perfil de la plaça a que es
concursa, fins a un màxim de 10 anys.
A la puntuació obtinguda es sumaran 2 punts si la persona candidata ocupa en la data del concurs un
plaça de cap de secció i 10 punts si ocupa una plaça de cap de servei o de supervisió/coordinació.

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant:
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència
Certificat oficial de nivell C2 - Superior

6.- MÈRIT PREFERENT

Fins a 5 punts
0,25 punts
0,5 punt
1 punts
2,5 punts
3,5 punts
5 punts

Fins a 5 punts

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 1.5
b)“Altres Mèrits de Formació i Docència”)

- Únicament es valoraran els mèrits relacionats amb l’especialitat i tipus d’unitat de la plaça a la qual es concursa, degudament acreditats.
- Entre les puntuacions màxima i mínima assignables a cada mèrit particular no hi pot haver una proporció superior a 5 en funció de la seua
qualitat.

- Quan un o una concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere el màxim establert en el

mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins el subapartat corresponent, de
manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de
puntuacions dins dels items dels subapartats ni als apartats generals, excepte en l’apartat 3 que sí serà susceptible de normalització.

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.

1

