DOCUMENT ANNEX A LA CIRCULAR DE GERÈNCIA NÚM. 5/2017
REQUISITS PER A LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
1.- Composició equilibrada entre homes i dones, llevat que no siga possible per raons
fonamentades i objectives degudament motivades.
2.- Tots els membres de la comissió hauran de pertànyer a l’àrea de coneixement de la
plaça objecte de concurs. En cas contrari, caldrà aportar-hi un informe degudament
motivat sobre la idoneïtat científica i docent per a formar part de la Comissió.
3.- En tot cas, el president i el seu suplent hauran de pertànyer al cos de catedràtics i
catedràtiques d’universitat.
4.- No podran formar part de la Comissió més de tres membres que pertanguen a una
mateixa universitat, ni a universitats d’altres estats membres de la Unió Europea que
hagen aconseguit en aquelles una posició equivalent a algun dels cossos docents
universitaris.

REQUISITS DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS
1.- Podran formar part de les comissions:
•
Els qui pertanguen a algun dels cossos docents universitaris i posseïsquen
categoria funcionarial igual, equivalent o superior a la plaça objecte del concurs (els
professors emèrits no compleixen aquest requeriment). En el cas de les places de
catedràtic o catedràtica, els qui componguen la Comissió hauran d’acreditar almenys dos
períodes d’activitat investigadora. En el cas de les de titular d’universitat hauran de
justificar-ne almenys un.
Procediment per a comprovar aquestes dades
Es pot sol·licitar per correu electrònic a la universitat corresponent. Aquest podria ser un
exemple:
“Segons estableix la normativa de la Universitat d’Alacant que regula els concursos
d’accés, a l’efecte de nomenament com a membres de Comissió de Selecció per a jutjar
una plaça de catedràtic/titular d’universitat, us sol·licitem que ens comuniqueu, al més
prompte possible, el cos al qual pertanyen els esmentats professors i el nombre de
períodes d’investigació (sexennis reconeguts):”

NOM

ÀREA DE CONEIXEMENT

COS

NRE. DE SEXENNIS

Important: Per al nomenament dels membres de les comissions, els noms d’aquests han
d’aparèixer segons conste en el DNI, per la qual cosa s’ha d’evitar utilitzar modificacions
i abreujaments dels noms.

S’adjunta un llistat amb les adreces de les unitats que, en cadascuna de les diferents
universitats, proporcionen aquestes dades.
•
Professorat de les universitats dels estats membres de la Unió Europea que haja
aconseguit en aquelles una posició equivalent a algun dels cossos docents universitaris,
sempre que estiga degudament certificat per l’organisme competent.

Procediment per a comprovar
Els candidats d’universitats d’estats membres de la Unió Europea hauran de presentar
certificació que el lloc que ocupen és equivalent a algun dels cossos docents universitaris.
La sol·licitud i el procediment a seguir per a obtenir aquesta certificació estan especificats
en la pàgina de l’ANECA, com es pot veure en els enllaços següents:
Disposició addicional 4a del RD 1312/2007
(http://www.aneca.es/content/download/10471/117650/version/3/file/academia_01_rd1
312.pdf)
Sol·licitud
http://www.aneca.es/content/download/11734/128293/file/academia_solicitud_da04.doc
de certificació segons el model oficial, dirigit a la directora de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), d’acord amb el procediment següent
http://www.aneca.es/content/download/10524/118064/version/3/file/academia_dadicion
al4_procedimiento.pdf.

UNIVERSITAT

CORREU ELECTRÒNIC

TELÉFON

ACORUNA
ALCALA DE HENARES
ALACANT
ALMERIA
AUTÒNOMA DE BARCELONA

servizo.pdi@udc.es
servicio.pdi@uah.es
gespdi@ua.es
fcastill@ual.es
a.personal.academic@uab.cat

981167000 Ext.: 1100
918854030
965909899
950015528
935811313/935813350

AUTONOMA DE MADRID
BARCELONA
BURGOS

Servicio.pdi@uam.es
Personal.academic@ub.edu
recursoshumanospdi@ubu.es

914974230/8
934021733
947258783

CADIZ
CANTABRIA
CARLOS III
CASTILLA LA MANCHA
COMPLUTENSE DE MADRID
CORDOBA

planificacion.personal@uca.es
SPDIRySS@unican.es
mcarmen.martin-romo@uc3m.es
Pdi.rrhh@uclm.es
inves.info@ucm.es
personal@uco.es

956015043
942201021
916245879
926295305
913943419/913943365
957218011

EXTREMADURA
GIRONA
GRANADA
HUELVA
ILLES BALEARS
JAEN
JAUME I CASTELLÓ

negpdi@unex.es negopdiba@unex.es
rh.pdi@udg.edu
serviciopdi@ugr.es
Gestion.personaldocente@sc.uhu.es
area.pdi@uib.es
secpdi@ujaen.es
recursos-humans@uji.es

927257000
972418148
958248495
959218119
971173102 Ext.3102
953211926
964728972

LA LAGUNA
LA RIOJA
LAS PALMAS
LEON
LLEIDA

negpdif@ull.es
servicio.personal@unirioja.es
sp_docenteinvestigador@ulpgc.es
germap@unileon.es
nuria.estevez@udl.cat

922319534
941299128 / 648276431
928453390
987291602
973702056

MÀLAGA
MÚRCIA

spdi@uma.es
mbb@um.es

952132574
968883507

NAVARRA

recursos.humanos.pdi@unavarra.es

948425600 Ext.2233

OVIEDO

rrhh@uniovi.es

985103000Ext. 4102

PAÍS BASC

juanluis.mendizabal@ehu.eus

946012092

POLITÈCNICA DE CARTAGENA

Recursos.humanos@upct.es

968327067

POLITÈCNICA DE CATALUNYA
POLITÈCNICA DE MADRID

934015748
puc.personal@upc.edu
tramitaciones.pdi.funcionarios@upm.es 913366121 FAX: 91336621

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

rrhh.coppdi@upv.es

963877712 Ext. 74020

POMPEU FABRA

Pdi.rrhh@upf.edu

935422813

PÚBLICA DE NAVARRA
REY JUAN CARLOS I
ROVIRA I VIRGILI (TARRAGONA)
SALAMANCA
SANTIAGO COMPOSTELA
SEVILLA
UNED
VALÈNCIA
VALLADOLID
VIGO
ZARAGOZA

Recursos.humanos.pdi@ynavarra.es
servicio.pdi@urjc.es
srh@urv.cat
maderal@usal.es
spdocente@usc.es
perdocente9@us.es
personaldocente.plazas@adm.uned.es
servei.pdi@uv.es
Seccion.profesorado@uva.es
consultapdi@uvigo.es
jnog@unizar.es

948169402
914887620 (ext. 7620)
977558105
923294400 Est. 1152
981563100 ext. 11047
954551055
913987473
963864133
983423991
986812000 Ext. 13581
976761000 Ext. 3066

