PROFESSORS ASSOCIATS

1. Característiques principals del contracte
•
•

És un contracte temporal sotmès al règim laboral.
La finalitat del contracte és la de desenvolupar tasques docents a través de les quals s’aportin
els coneixements i experiència professionals a la universitat

•

La durada del contracte és, com a màxim, un període equivalent al curs acadèmic o inferior , i
sempre en funció de les necessitats que justifiquin la contractació. Aquests contractes es
podran renovar, sempre que es continui acreditant l’exercici de l’activitat professional fora de
l’àmbit acadèmic universitari.

•

La dedicació és a temps parcial i implica docència i tutoria als estudiants. El règim de
dedicació dels professors associats constarà al contracte i s’establirà en funció de les hores
setmanals dedicades a la docència:

Categoria
(h/setm. docència)
As.1h/setm
As.2h/setm
As.2,5h/setm
As.3h/setm
As.3,5h/setm
As.4h/setm
As.4,5h/setm
As.5h/setm
As.5,5h/setm
As.6h/setm

h/setm. tutoria
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

Aquest tipus de contracte és compatible, en principi, amb el desenvolupament d’activitats en
un altre lloc de treball al sector públic o privat. En qualsevol dels supòsits serà obligatori i
imprescindible que, prèviament a la formalització del contracte, se sol·liciti la compatibilitat
corresponent (vegeu les instruccions relatives a compatibilitats).
•

S’establirà un període de prova que pot arribar fins a un màxim de sis mesos segons la durada
del contracte.

2. Documentació que cal presentar
•

•
•

•
•
•
•

Instància* (dos exemplars, un per l’administració i un altre per quedar-se enregistrat l’interessat).
DNI/document equivalent.1
Justificant d’exercir l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari, en qualsevol
activitat professional remunerada d’aquelles per a les quals capaciti el títol acadèmic que la
persona interessada tingui. (Preferentment vida laboral actualitzada, i en cas de no ser possible
un certificat actual que justifiqui l’activitat professional)
Curriculum vitae en el qual s’exposin els mèrits i l’adequació al perfil de la plaça.
Documentació acreditativa del currículum.**
Guia docent, d’acord amb el perfil de la plaça, per a aquelles assignatures de nova creació.
Títol de llicenciat, enginyer o arquitecte o, si escau, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte
tècnic (s’ha d’aportar l’original conjuntament amb la fotocòpia, a l’efecte de confrontar-la).

3. Comissió de valoració
Estarà formada segons el que disposa l’article 100 dels Estatuts de la Universitat de les Illes
Balears.

*

És necessari emplenar una sol·licitud i presentar tota la documentació corresponent per cada plaça a
la qual s’hagi de concursar.
** En cas de presentar-se a vàries places de la mateixa àrea de coneixement, si la documentació
acreditativa es la mateixa es pot presentar una sola còpia.

1
En cas de ser nacional de la Unió Europea o d’aquells Estats on, en virtut de tractats
internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors.

